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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 037/2018/DF

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

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

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

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO que a servidora Marise Ivete Wottrich Bocardi, matrícula 

7097, gestora judiciária da Secretaria da Sexta Vara da Comarca de Alta 

Floresta, estará em treinamento “on the job” - PJE entre os dias 25/06/2018 

e 29/06/2018;

 CONSIDERANDO a necessidade de se designar servidor para substituir a 

servidora acima consignada neste período de ausência;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a Servidora Simone Aparecida Linares, matrícula n. 12.474, 

para exercer as atividades inerentes ao cargo de Gestor Judiciário 

Substituto – FC – da Secretaria da Sexta Vara desta Comarca durante a 

ausência da titular, no período acima determinado, qual seja: de 

25/06/2018 e 29/06/2018.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia à Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 20 de Junho de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003289-27.2017.8.11.0007
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MARIO NISHIKAWA (AUTOR)
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ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON GONCALVES MEDEIROS (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

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

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

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

nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. ELIZABETE TIMOTIO DOS SANTOS 

Mat.8345

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002133-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINI COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. BATISTA MEDEIROS & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002133-67.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: DOMINI COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EXECUTADO: C. R. BATISTA 

MEDEIROS & CIA LTDA Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. 2) Caso haja pedido da parte exequente neste sentido, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a certidão de que 

trata o art. 828 do CPC/2015 devendo o exequente, nesse caso, 

comprovar nos autos a(s) efetivação (ções) da (s) averbação (ções), no 

prazo de dez (10) dias (CPC/2015, art. 828, § 1º). 3) CITE-SE a parte 

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

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

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

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

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

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

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

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

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

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

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

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

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

deverá a parte devedora não só comprovar imediatamente o depósito 

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

também continuar a depositar as parcelas vincendas, independentemente 

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

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

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

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

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

§ 1º, do CPC/2015. 4) FIXO os honorários em dez por cento (10%) sobre o 

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

valor, se houver integral pagamento no prazo de três (03) dias (CPC/2015, 

art. 827, § 1º). 5) Decorrido o prazo sem o devido pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me conclusos para análise dos pedidos contidos 

nos itens “b”, “c” e “d”. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 19 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003438-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003438-23.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: H. P. CASTRO - 

ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME Vistos. Ao Id. 12018695 a parte 

executada, após devidamente citada, indicou um imóvel como garantia à 

execução. A parte exequente manifestou-se pela recusa ao bem 

oferecido em garantia e pugnou pelo bloqueio "online" a ser realizado nos 

ativos financeiros da parte executada, tendo em vista a ordem disposta no 

art. 11 da Lei 6830. É o relato do necessário. Decido. Em que pese o que 

requerido pela parte executada, a garantia à execução fiscal se faz na 

forma determinada pelo art. 9 da lei de regência: "Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária 

ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do 

artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 

pela Fazenda Pública." (grifei) Portanto, a nomeação à penhora é 

modalidade de garantia da execução, entretanto, deve ser observada a 

ordem estabelecida no art 11 da lei 6830/, ordem preferencial, somente 

sendo possível a superação da ordem prefericial com a concordância do 

exequente ou sob a batuta de motivo justificável apresentando pelo 

executado. Vejamos o TJMT sobre o assunto: "PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE DETERMINADA. SUBSTITUIÇÃO 

DE BENS PENHORADOS. RECUSA. DEVER DO EXECUTADO 

DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE AFASTAR A GRADAÇÃO LEGAL DOS 

BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima 

a recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação feita pelo 

executado, quando esta não observa a ordem legal de preferência (REsp 
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1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31/8/2009). Afirma, também, 

que é prescindível o esgotamento de todas as diligências possíveis para a 

localização de outros bens, porque os depósitos e as aplicações 

financeiras passaram a ser considerados preferenciais."A Fazenda 

Pública não é obrigada a aceitar bens oferecidos à penhora fora da ordem 

de gradação legal insculpida no art. 11 da Lei 6830/80, pois o princípio da 

menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 620 do CPC, tem de 

estar em equilíbrio com a satisfação do credor (Resp 1.184.765)"Todavia, 

referida regra não é estanque, podendo em situações especiais ser 

flexibilizada à vista das particularidades do caso concreto e depende de 

comprovação idônea pelo devedor, à luz do princípio da menor 

onerosidade, preceituado o art. 620 do CPC, da imperiosa necessidade de 

afastá-la. Na esteira do STJ " Exige-se, para a superação da ordem legal 

estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que 

justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o 

devedor no caso concreto.” (EREsp 1.116.070-ES). Ônus não comprovado 

pela executada. Realiza-se a execução no interesse do credor, a fim de 

satisfazer uma obrigação, certa, líquida e exigível, cujo título executivo 

goza de relativa presunção de liquidez e certeza. Recurso improvido. (AI 

38191/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, 

Publicado no DJE 28/10/2016)" Nessa esteira, em que pese o bem 

nomeado à garantia, além de não ser observado a gradação legal, foi 

recusado pelo exequente com fundamento no rol estabelecido pelo art. 11 

da Lei 6.830/80. Trago ao conhecimento o seguinte julgado: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – Decisão que, em execução fiscal, rejeitou bens 

oferecidos à penhora, ao tempo em que determinou o bloqueio de ativos 

financeiros da executada, via BACEN-JUD – Recusa que, no caso, 

mostra-se legítima, pois a execução se faz em benefício do credor, 

havendo de se ter em conta a ordem prevista no artigo 11 da LEF – 

R e c u r s o  i m p r o v i d o .  ( T J - S P  2 0 1 5 9 7 1 6 4 2 0 1 8 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2015971-64.2018.8.26.0000, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza, 

Data de Julgamento: 07/05/2018, 7ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 08/05/2018)". Assim, a nomeação de bem imóvel nos termos 

em que ofertada não garante à execução. Com efeito, em vista da ordem 

legal de constrição de bens e direitos contido na Lei 6.830/80, ao pedido 

de penhora “online” via bacenjud feito pela parte exequente, DEFIRO, 

devendo a constrição recair sobre eventuais ativos financeiros da parte 

executada H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME (CNPJ n° 

05.704.759/0001-79), no valor de R$ 46.313,57 (quarenta e seis mil 

trezentos e treze reais e cinquenta e sete centavos). A penhora, como ato 

indispensável ao feito expropriatório, reveste-se de inegável interesse 

público, na exata medida em que serve à realização de um direito 

consubstanciado em título ao qual a lei confere eficácia executiva. E esse 

interesse público exige sejam tomadas todas aquelas providências 

judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já definido no título. Em 

outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação. Diante 

dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o pedido 

de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora. Como se 

sabe, de acordo com o disposto no art. 11 da lei 6830/80 e no art. 835, I, 

do CPC/15, a penhora em instituição financeira é medida precedente às 

demais. Essa forma de efetivação da penhora em instituição financeira 

também foi bem definida no art. 854 do CPC: “Art. 854. Para possibilitar a 

penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a 

requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, 

determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que 

torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Dessa 

forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do executado (os), limitado 

ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações. Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o (a) executado (a) para que, querendo e, no prazo de 05 

(cinco) dias, ofereça embargos. Neste caso, determino seja transferida 

para a conta única, vinculando o valor a este processo, com a lavratura 

do termo de penhora nos autos e consequente intimação das partes. Em 

sendo o valor bloqueado irrisório, será realizado o seu desbloqueio 

quando este for absorvido pelo pagamento das custas, nos termos do 

artigo 836 do CPC. Infrutífera ou insuficiente à providência, intime-se o 

exequente para que indique bens penhoráveis do executado certos e 

determinados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80. Cumpra-se o necessário. 

Alta Floresta-MT, 04 de junho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002225-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES SARDINHA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 da Autarquia Requerida sob Id 13756367; 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003314-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. R. D. S. (AUTOR)

A. R. F. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1003314-40.2017.8.11.0007. AUTOR: 

DELANE CRISTINA RIPARDO DE SOUZA, ADRIANO RIPARDO FERNANDES 

RÉU: ADRIANO DOS SANTOS FERNANDES Vistos. Denoto que houve erro 

material na decisão de Id. 13647937, e para corrigi-la redesigno a 

audiência ora marcada para a data de 28 de agosto de 2018, às 13h30min, 

mantendo inalteradas as demais determinações. Cumpra-se o necessário. 

Alta Floresta-MT, 20 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

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

Processo Número: 1003314-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. R. D. S. (AUTOR)

A. R. F. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003314-40.2017.8.11.0007. AUTOR: 

DELANE CRISTINA RIPARDO DE SOUZA, ADRIANO RIPARDO FERNANDES 

RÉU: ADRIANO DOS SANTOS FERNANDES Vistos. Trata-se de ação de 

alimentos propostos por Adriano Ripardo Fernandes representado por sua 

genitora Delane Cristina Ripardo de Souza contra Adriano dos Santos 

Fernandes, todos devidamente qualificados. Ao Id. 12108559, em 

contestação o requerido pleiteou tutela de urgência, para que seja 

realizada a regulamentação de visitas ao menor demandante. Pois, alega o 

Sr. Adriano que cumpre com sua obrigação de dar o auxílio necessário ao 

seu filho, argumenta ainda que, a genitora do menor, sua ex-companheira, 

desde o rompimento da relação entre ambos, o impede de visitar a criança. 

A inicial veio acompanhada com diversos documentos. A inicial foi 

recebida ao Id. 11005026. Tentada a conciliação, esta restou inexitosa (Id. 

11983515). Contestação apresentada ao Id. 12108559. Ao Id. 12944873 a 

parte autora se manifestou quanto à regulamentação de visitas, 

oferecendo proposta. Ao Id. 13120989 oferecida contraproposta. A autora 

recusou a contraproposta Id. 13217461. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público o fez ao Id. 13268144. Em decisão de Id. 13301314 foi 

concedido o direito de visitas em favor do requerido, determinando ainda, 

a realização de estudo psicossocial na residência do genitor, bem como, 
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na da genitora do menor. Aportou-se estudo na residência do genitor (Id. 

13563710). O requerido, ao Id. 13566339 pugnou para que o direito de 

visitas pudesse ser exercido em seu domicilio. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público requereu a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, instado a se manifestar o Parquet 

Estadual, pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento 

para posterior apreciação do pedido. Ocorre que, vislumbro a ausência de 

obstáculo à análise do pedido retro, sobretudo porque reveste-se do 

caráter da provisoriedade e reversibilidade, razão pela qual, passo a sua 

apreciação. Destarte, o pedido do requerido baseia-se em relatório 

confeccionado por equipe multidisciplinar em visita à sua morada na 

comarca de Nova Monte Verde. Neste documento, consta que não há 

óbices para que a criança visite seu genitor na residência deste, inclusive, 

o estudo não apontou qualquer contraposição ao pernoite do infante no lar 

de seu pai. Assim, não verificados empecilhos, o direito de visitas do 

genitor para com seu filho pode ser exercido em sua residência, contudo, 

ressalvo que, enquanto estiver com o filho, o requerido terá total 

responsabilidade para com ele. Ademais, as visitas do pai atendem ao 

melhor interesse da criança, tendo em vista que este é um de seus direitos 

insculpido no art. 33, § 4º, do ECA. Ante o exposto. 1) DEFIRO o pedido 

permitindo que o direito de visitas outrora deferido, possa ser exercido na 

residência do requerido ora genitor. 1.1) O genitor terá direito a visitação 

no primeiro final de semana após o dia 10 (dez) de cada mês, sendo que o 

local de visitas poderá ser em sua residência, tendo início às 18h00min da 

sexta-feira, e término às 18h00min do domingo, permanecendo até 

decisão em contrário. 1.2) CONSIGNO que o requerido é responsável por 

respeitar o horário acima estabelecido, ficando a seu encargo buscar e 

entregar o menor no prazo registrado no item “1.1”, devendo buscar o 

menor na residência da avó paterna, e a devolução será realizada também 

na residência da avó paterna. 1.3) Determino, outrossim, que se realize, 

nas duas próximas visitas, estudo psicossocial na residência do genitor, 

quando a criança estiver-lhe acompanhando, para tanto, expeça-se ofício 

à comarca de Nova Monte Verde/MT para que a equipe à disposição 

daquela comarca toma as medidas necessárias ao acompanhamento do 

caso, enviando os relatórios correspondentes após as visitas. FRISO que 

a presente decisão, diante de seu caráter e com a vinda de novos fatos, 

poderá ser reanalisada. 2) Em prosseguimento ao feito, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data de 25 de Agosto de 2018, 

às 13h30min. 2.1) Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. 

2.2) 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. 2.3) No caso das testemunhas arroladas pela 

Defensoria Pública, no termos do art. 455, § 4º, inciso IV, do CPC/15, 

PROCEDA a Secretaria da Vara com o necessário para a intimação. 2.4) 

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. 3) 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. Ciência à 

Defensoria e ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta-MT, 13 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 61034 Nr: 552-49.2009.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alda Pereira Cabrera, José Roberto Cabrera, 

Edmilson Cabreira Pereira - Espólio, Silvana Aparecida Petronilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Roberto Genaro - 

OAB:MS 4.544, Nádia Assis Domingos Genaro - OAB:5166/MS

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

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

parte requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, retirar a Carta 

Precatória, com finalidade de citação, e, no mesmo prazo comprovar sua 

distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 20377 Nr: 285-68.1995.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - 

SUNAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Diesel Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Jussara R. Slhessarenko 

- OAB:1541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natalia Lopes Nunes - 

OAB:20.834 OAB/MT

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

DECRETO a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 156, inciso V, e 

artigo 174, “caput”, ambos do Código Tributário Nacional, JULGANDO O 

PROCESSO EXTINTO, com resolução do mérito, com fulcro nos artigos 

487, inciso II, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.Sem custas, 

ante a isenção legal.CONDENO o exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §

§ 2º e 3º, do CPC/15. Proceda-se o levantamento de penhora/arresto, se 

houver, com as cautelas de praxe.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE IMEDIATAMENTE, com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132323 Nr: 6421-80.2015.811.0007

 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: Nissan do Brasil Automóveis Ltda

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

de Proteção e Defesa do Consumidor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, mesmo que o art. 485, inciso VI, § 3º, do CPC/15, preveja o 

reconhecimento de ilegitimidade de ofício, nos termos do art. 10, do mesmo 

diploma legal, dou oportunidade a parte autora a se manifestar sobre o 

aludido, com o intuito de evitar decisões surpresas. Assim, INTIME-SE a 

parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que 

entender de direito. Ultrapassado o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 144059 Nr: 5224-56.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Jardim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

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

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 64623 Nr: 4270-54.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divaneide Silva Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco da Costa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

 Vistos. Trata-se de Exceção de pré-executividade ajuizada por João 

Francisco da Costa Neto, alegando, em síntese, excesso na a ocorrência 

da prescrição intercorrente do débito fiscal pela inércia da exequente (fls. 

112/114). [...] Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, 

em todos seus termos, pelos fundamentos consignados no bojo desta 

decisão.INDEFIRO o pedido de levantamento da constrição judicial, pelas 

razões acima expostas, ante a falta de documento hábil que comprove 

que o valor penhorado está depositada em conta poupança.Concedo os 

benefícios da justiça gratuita ao requerido.INTIME-SE a parte executada 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione os autos, requerendo o 

que entender de direito.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se.Proceda-se a retificação necessária no Sistema Apolo para 

excluir o advogado constituído pelo executado e inclusão da Defensoria 

Pública, alterando-se, na sequência a capa dos autos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67844 Nr: 807-70.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Produtos Óticos Globo Ltda, Maria 

do Carmo Silva, Nilson Moreira Leal, Anselmo Pansera, Ana Maria de Brito, 

Telma Regina Murilho

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Teixeira dos Reis 

Homrich - OAB:21.746 OAB/SC, Janaina Lenhardt Palma - 

OAB:13.126B/OAB SC, NATALIA GRISMILDA SOTO ARGANDOÑA - 

OAB:240652, Plyana Tybucheski Trevisan - OAB:37.200 OAB/SC

 JULGO EXTINTA a presente ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em 

relação ao executado Anselmo Pansera, nos termos do artigo 485, inciso 

VI, do CPC/2015, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade 

passiva “ad causam”.CONDENO a exequente ao pagemento de honorários 

advogatícios em favor de do Sr. Anselmo, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do 

CPC/15,CONSIGNO que a execução continuará em face dos demais 

executados.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 70064 Nr: 3037-85.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Batista

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Romano de Paula - 

OAB:MT 12.421-B, Liliane Andréa do Amaral de Paula - 

OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, Sérgio 

Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando-se os autos, verifica-se que a parte exequente requereu pela 

correção do valor RMI, implantado no Ofício de fls. 127.

 Às fls. 174 v., o requerido se disponibilizou a complementar o valor do RMI 

no âmbito administrativo, se constado erro na RMI.

Assiste razão a parte autora quanto ao erro material no valor estabelecido 

do ofício Circular mencionado, assim, com a concordância da autarquia 

requerida em corrigir os valores, resta à requerente receber o RMI com 

valor concordante ao da sentença proferida no âmbito administrativo do 

órgão previdenciário.

Ademais, determino o pagamento por complemento positivo do valor da 

diferença desde a data do implemento do benefício até a data da factual 

correção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112990 Nr: 1567-77.2014.811.0007

 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: Maria Aparecida Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eugênia Lozano de Pacio, Município de 

Alta Floresta-MT

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Eligia Braga - 

OAB:2912/RO, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 1) ACOLHO a preliminar suscitada, JULGANDO EXTINTA a presente ação, 

em relação a Maria Eugênia Lozano de Pacio, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. 2) JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para CONDENAR o Município de 

Alta Floresta-MT a INDENIZAR a autora pelos danos materiais causados, 

consistentes na prestação de alimentos, da seguinte forma: pagamento de 

uma pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo 

vigente ao tempo da morte, devidos até a data em que a “de cujus” 

completaria 25 (vinte e cinco) anos, e posteriormente a 1/3 (um terço) do 

salário mínimo, devidos até a data em que a criança completaria 65 

(sessenta e cinco) anos, por ser esta a estimativa média de vida do 

brasileiro, resguardado o direito de acrescer. Encontrado o montante 

mensal, as prestações vencidas serão pagas de uma só vez, 

devidamente corrigidas monetariamente (correção monetária pela variação 

mensal IPCA-E, a contar do óbito) e acrescidas de juros de mora de 0.5% 

(meio por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do 

art. 161 do CTN, mês a mês, conforme os vencimentos. As prestações 

vincendas deverão ser pagas mensalmente pelo réu, atualizadas por 

indexador oficial do salário mínimo (Súmula 490 STF), até o dia dez (10) de 

cada mês, mediante depósito em conta a ser indicada pela autora. 3) 

CONDENO a parte ré, ainda, a indenizar a demandante pelos danos 

morais, em verba que arbitro em R$ 100.000,00 (cem mil reais). O valor 

indenizatório referente aos danos morais deverá ser pago de uma só vez, 

fixando, desde já, juros de mora legais em 0.5% (meio por cento) ao mês, 

nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a 

correção monetária atrelada ao IPCA-E, desde a prolação desta sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103240 Nr: 4952-04.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Telecom S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT, DIEGO JOSE DA SILVA - 

OAB:10030, Paulo Roberto Canhete Diniz - OAB:13239-A/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais 

para reduzir o valor da multa aplicada nos procedimentos administrativos 

n. 0111-001.794-4 e 0111.001.289-0 ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), em cada um, resolvendo o mérito da questão, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC/15.Quanto à diferença do valor da multa imposta no 

AF n. 0111-001.794-4 de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos 

reais) e o valor reduzido por este Juízo, determino que o Município de Alta 

Floresta-MT restitua o valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), 

devendo consignar a quantia em Juízo. Em relação ao valor da caução, 

após o trânsito em julgado, voltem-me conclusos para as deliberações 

necessárias. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas, 

ante isenção legal.Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, 
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com fulcro no § 2º, do artigo 85, do CPC/15.Após o trânsito em julgado, 

oficie-se o Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, dando-lhe ciência da 

presente decisão que reduziu a multa imposta que ensejou o ajuizamento 

da execução fiscal – código 104159, em tramite naquele Juízo. Certificado 

o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

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

que dispõe a CNGC/MT.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 107068 Nr: 2418-53.2013.811.0007

 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: Sueli Eleodoro

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

 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: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730-MG, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Vistos.

Tendo em vista o teor dos ofícios de fls. 99 e 106, nomeio perito judicial o 

Sr. Carlos Fernando Ferracioli (Celular 66 9 9986-0000), podendo ser 

encontrado na Politec - Gerência de Sinop-MT, para realizar perícia 

grafotécnica, independentemente de compromisso, nos moldes da decisão 

de fls. 94/94v.

Nos termos do artigo 504, § 4º, da CNGC/MT (“As perícias sob o manto da 

gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça, salvo 

inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das 

especificidades e particularidades da causa”).

Intime-se o perito para informar o valor de seus honorários e atender ao 

disposto no § 2º do art. 465 do CPC/2015, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo constar, ainda, do ato de intimação do perito, a possibilidade de 

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

juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, 

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

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

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

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

do art. 465 do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 90926 Nr: 117-07.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrolíder Representações Ltda - Me

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Freitas Rodrigues - 

OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Agrolíder 

Representações Ltda. – ME contra Banco Itaueasing S/A, ambos 

devidamente qualificados.

À fl. 216 foi deferida a penhora “online”, que restou frutífera.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

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

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

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

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

Conforme já determinado à fl. 224, EXPEÇA-SE o competente alvará para 

liberação do valor bloqueado às fls. 217/218.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136929 Nr: 1362-77.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdPdB, EdPdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izabela Thais Coelho Deotti - 

OAB:14067-O

 Vistos.

Considerando a manifestação do requerido quanto ao pagamento da 

obrigação alimentícia (fls. 74/76), INTIME-SE a parte requerente para no 

prazo de 15 (quinze) dias, se pronuncie sobre o adimplemento de tal 

obrigação, bem como sobre o pedido de abatimento dos valores 

referentes ao pagamento da mensalidade escolar da menor.

Após, transcorrido o prazo, ABRA-SE vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67549 Nr: 511-48.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Prado dos Santos, Moisés Prado dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLYAN DE SOUZA MARIA - 

OAB:22421/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT, 

Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edina Aparecida Lopes - 

OAB:24339/O, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Assim, diante do exposto, RECEBO os embargos de declaração opostos 

para DAR-LHES PROVIMENTO e reconhecer a existência de erro na 

sentença de fl. 106, razão pela qual, retifico o parágrafo que versa sobre 

os honorários de sucumbência e dou a seguinte redação a ele:“Deixo de 

condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, 

haja vista que as partes se compuseram sob tal ponto, contudo, 

verifica-se nos autos o depósito do valor a título de honorários 

convencionado, e considerando que houve pluralidade de advogados em 

relação à parte exequente, levando em conta ainda o trabalho 

desempenhado por cada profissional, rateio o valor depositado em Juízo 

(fl. 111), fixando, portanto, em 50% (cinquenta por cento) o devido a cada 

escritório, sendo estes em relação à banca de Renato D. D. Nery, 

enquanto que a mesma porcentagem será direcionada a banca de Renato 

Chagas Corre da Silva e Cristina Vasconcelos Borges Martins”. 

INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado da sentença retro devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CUMPRA-SE o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001875-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OIRES LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA SANTANA OAB - 514.613.821-49 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

H. S. S. (REPRESENTADO)

 

Processo: 1001875-52.2018.8.11.0041 Nos termos da Legislação vigente 

e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a 
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fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca da Decisão de ID. 

13637842, com audiência de mediação e conciliação designada para o dia 

17 de agosto de 2018, às 14h20min que será realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca. Alta Floresta, 20 de junho de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001329-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUCAS PINHEIRO ORIOLI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001329-02.2018.8.11.0007 

AUTOR: VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 RÉU: FERNANDO 

LUCAS PINHEIRO ORIOLI Vistos, Defiro a gratuidade de justiça, com lastro 

no §3º, do art. 99, do CPC, por entender que a presunção é aplicável 

devido ao fato do patrimônio da pessoa jurídica se confundir com o da 

pessoa física, por ser firma individual. A presente pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita, sem a eficácia de título executivo 

(art. 700 do CPC), razão pela qual determino a EXPEDIÇÃO DE MANDADO 

para pagamento, em 15 dias, do valor de 1.027,20 (um mil vinte e sete 

reais e vinte centavos). Nos termos do art. 701 do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito. Conste no 

mandado que o pagamento no prazo assinalado isentará o demandado do 

pagamento das custas processuais (art. 701, §1º, CPC). Não havendo a 

oposição de embargos no prazo legal (15 dias) nem o cumprimento da 

ordem contida no mandado, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial (art. 701, §2º do CPC). Expeça-se o necessário. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001161-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ANTONIO DELFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL HENRIQUE FONTES DELFINO (REQUERIDO)

 

Processo: 1001161-97.2018.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a 

fim de intimar o(a) advogado(a) das partes acerca da sentença 

homologatória de ID. 13373664. Alta Floresta, 20 de junho de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 

11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 118791 Nr: 6551-07.2014.811.0007

 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: EMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdM

 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: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão autoral, para o fim de decretar a interdição de Jose Monteiro de 

Miranda, declarando-o parcialmente incapaz de exercer os atos da vida 

civil, tão somente quanto aos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial, o que faço com fulcro nos artigos 4º, inciso III e 

1.767, inciso I, ambos do Código Civil e nos artigos 84, § 1º e 85 da Lei nº 

13.146/2015. Nomeio como a autora como curadora, confirmando a 

antecipação dos efeitos da tutela, dispensada a prestação de 

contas.Transitada em julgado a sentença:1 – Intime-se a curadora para 

prestar o compromisso legal, em 5 dias (art. 759, CPC).2 – Encaminhe-se 

ofício ao Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais para que inscreva 

a presente sentença no registro civil (§3º, 755 do CPC, §9º, III, do CC).3 – 

Cumpra-se o determinado no §3º do art. 755 do CPC.Sem custas e 

honorários. Cumpridas todas as determinações desta sentença, 

arquive-se.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134927 Nr: 307-91.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O MT, Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT0018164, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Barbosa 

Lima - OAB:5956/RO, Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes a 

manifestarem-se no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, acerca do relatório 

de fls. 170/178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 162792 Nr: 452-79.2018.811.0007

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMdS, MAJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMBdOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia Pontes Duarte - 

OAB:24042/O, Edina Aparecida Lopes - OAB:24339/O, Rosangela 

Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da certidão de 

fls. 40, devendo indicar o endereço atual da requerida para 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129430 Nr: 4831-68.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kawasaki Compra e Venda de Gado Ltda., Castelo 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

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

- OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

Intimem-se as partes para que, em até 15 dias, indiquem eventuais provas 

a serem produzidas. Consigno que o silêncio importará em julgamento do 

feito no estado em que se encontra, conforme previsto no art. 920, do 

CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113250 Nr: 1797-22.2014.811.0007

 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: Arlene Barroso Teixeira Maia
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alta Floresta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia Pontes Duarte - 

OAB:24042/O, Édna Aparecida Lopes - OAB:24339/0 MT, 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, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES AS PRETENSÕES AUTORAIS e EXTINGO O FEITO, com 

resolução de mérito.Condeno a autora em custas e honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §3º, I, 

CPC), com exigibilidade suspensão nos termos do art. 98, §3º, CPC. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 134644 Nr: 124-23.2016.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delminda Alves de Souza da Silva, Claudia Alves da 

Silva Oleksen, Paulo oleksen, Delminda Alves de Souza da Silva, Leila 

Alves da Silva, Nilda Alves da Silva, Delminda Alves de Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Oliveira da Silva - Espolio

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Delminda Alves de Souza da Silva, Claudia Alves da Silva Oleksen, Leila 

Alves da Silva e Nilda Alves da Silva ajuizaram o procedimento em tela 

partilha de bem deixado por José Oliveira da Silva, falecido no dia 

11/01/2012, sem deixar testamento.

 A exordial apontou as requerentes como únicas herdeiras, valor ao único 

bem deixado (Lote Rural n.º 621, Gleba Redenção, neste município) e 

plano de partilha e, ainda, veio companhada dos documentos de fls.07/38.

Recebida a inicial, este juízo deferiu a gratuidade de justiça, nomeou 

Delminda Alves de Souza da Silva como inventariante, determinou vista 

dos autos ao Ministério Público e a juntada de certidões negativas de 

débitos tributários.

 Na sequência, foram apresentados os documentos comprobatórios da 

inexistência de créditos constituídos e da isenção do ITCMD (fls. 42/51 e 

54/62).

 Com vista dos autos, o MPE registrou ausência da necessidade de sua 

intervenção.

Às fls. 67/69, o polo ativo requereu a homologação do plano de partilha e 

juntou documentos (fls.67/69).

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que as herdeiras são todas maiores e 

capazes e que a partilha se apresenta consensual e isonômica e, ainda, 

que ao bem foi atribuído valor adequado, restando preenchidos os 

requisitos previsto no art. 660, do CPC.

 Ante o exposto, diante da aparente regularidade dos termos celebrados, 

ressalvando interesses de terceiros, HOMOLOGO para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais a partilha apresentada e EXTINGO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

alínea b do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, expeça-se o 

necessário, intime-se a fazenda pública e arquive-se.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130128 Nr: 5212-76.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erica Rangel Felipe

 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: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E 

EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe 

de 10% (dez por cento) do valor da causa nos termos do art. 85 do CPC, 

cuja exigibilidade suspendo nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59783 Nr: 5041-66.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. Nunes da Silva & Cia Ltda-ME, Romildo Nunes da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins Comércio e Serviços de Distribuição S. 

A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT, Willian Pereira 

Machiaveli - OAB:4617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlen Pereira de Oliveira - 

OAB:53.261/MG

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Martins Comércio e 

Serviços de Distribuição S/A. visando sanar a omissão e/ou contradição 

supostamente existente na sentença proferida às fls. 62/63.

Alega que houve omissão na decisão proferida à fl. 572.

Pois bem.

Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

a intimação da Embargada para que se manifeste no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 1.023, §2º do CPC).

Após, voltem-me conclusos.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000204-96.2018.8.11.0007

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:

INGRID DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000204-96.2018.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o pedido 

sob o ID 13415421 e, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto Lei 911/69, 

realizo, via sistema RENAJUD, a inserção de restrição judicial na base de 

dados do Renavam do veículo em questão (marca FIAT, modelo STRADA 

CE FLEX WORKING(ITALIA) 1.4 8V A/G 2P, ano 2013/2013, chassi 

9BD27855MD7694884, placa OQN9555, cor PRETA e renavam nº 

559911424), cf. extrato anexo. Outrossim, tendo em vista o teor da 

certidão sob o ID 12319461, bem como o previsto no art. 4º, do Decreto 

Lei 911/69, INTIME-SE a parte autora para manifestar sobre interesse na 

conversão da presente ação em execução, no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 20 de junho de 2018 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001172-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER WILSON ARAGON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001172-29.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A para Busca e 

Apreensão do veículo marca GM, modelo S10 COLINA S 4X4, chassi n.º 

9BG124JJ07C412735, ano de fabricação 2006 e modelo 2007, cor PRATA, 

placa KAP9754, renavam 00902285726, com fulcro no Decreto Lei nº 

911/69, em face de KLEBER WILSON ARAGON, ambos qualificados nos 

autos. Aponta o requerente, a ocorrência de inadimplência da requerida, 

que firmou contrato com garantia de alienação fiduciária, tendo como 

objeto, o veículo alhures descrito. A liminar foi deferida sob o ID 13039108. 

Sob ID 13186635, cumprido mandado de citação e busca e apreensão do 

bem. A parte requerida contestou a ação, requerendo a purgação da mora 

diante da comprovação do pagamento integral do valor apresentado na 

inicial (ID 13284899). Certidão de que a contestação apresentada é 

tempestiva (7971555). Sob o ID 13407549, a parte autora manifestou-se 

nos autos concordando com a purgação da mora pelo réu. Contudo, 

apontou ainda pendente o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, no montante de R$ 1.308,23 (um mim, trezentos e 

oito reais e vinte e três centavos) e de R$ 1.420,74 (um mil, quatrocentos 

e vinte reais e setenta e quatro centavos), respectivamente. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Primeiramente, cumpre anotar que o caso em apreço 

é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo a 

necessidade de dilação probatória. No ponto, insta salientar que o art. 3º, 

§ 2º do Dec. Lei 911/69 prevê que, “o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus”. (grifo nosso). Volvendo os olhos para o caso jurisdicionado, 

considerando que o autor apontou em sua exordial como valor total da 

dívida, o montante adimplido pelo demandado (ID 13284932), tenho que, na 

hipótese dos autos, a restituído do bem livre do ônus é medida que se 

impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada na 

presente ação, e, DETERMINO a restituição do bem à parte requerida, 

frente à comprovação do pagamento integral da dívida apontada na inicial, 

declarando extinto com resolução de mérito o presente feito, na forma do 

artigo 487, I, do CPC. CONDENO a parte requerida às custas e honorários 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do CPC, SUSPENDENDO a sua exigibilidade na forma do artigo 

98, § 3º, do citado dispositivo legal, vez que DEFIRO a gratuidade 

pleiteada. Desde já, EXPEÇA-SE alvará em favor da parte autora do valor 

constante do documento sob a ID 13284932, para a conta do patrono 

indicada na petição sob o ID 13407549. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de 

restituição do bem em favor da parte requerida. Após, arquivem-se os 

presentes autos, com a devida baixa no Cartório Distribuidor. CUMPRA-SE. 

Alta Floresta, MT, 6 de junho de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027642-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO MOVEIS NUNES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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

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

para que, em 15 (quinze) dias, efetue o pagamento das custas 

processuais, no valor indicado na certidão da contadoria, sob ID 

12093574.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002072-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

SERGIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

JACIRA MARCONI DA SILVA (REQUERENTE)

SILVANA APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para que compareça nesta 

Secretaria com o fim de retirar o alvará para levantamento de valores 

extraído desta ação, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002449-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002449-17.2017.8.11.0007. AUTOR: 

MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação que visa à 

concessão do benefício de Aposentadoria por Idade, de segurado 

especial, ajuizada por MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA em face 

do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Recebida a Inicial, fora 

concedida a gratuidade de justiça e determinada a citação da autarquia 

requerida para apresentar contestação. Apresentada contestação, 

alegou-se a ausência de provas quanto à qualidade de segurada especial 

da parte autora, bem como a prescrição de créditos. Impugnação à 

contestação, cf. ID n. 11602186. Sob o Id n. 11662715 o processo foi 

saneado, rejeitando a prescrição e sendo designada audiência de 

instrução e julgamento, fixando como ponto controvertido, a prova do 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

prazo previsto pela legislação previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da 

Lei nº. 8.213, de 24 de julho de 1991). Na audiência de instrução e 

julgamento, colheu-se prova testemunhal, sendo que a parte requerida 

restou ausente de forma injustificada, permanecendo os autos conclusos 

para sentença. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Trata-se de ação reivindicatória de benefício previdenciário, tendo a parte 

autora colacionado robusta prova material e produzido prova testemunhal 

idônea e harmônica com a sua pretensão vestibular, deveras, a ação é 

procedente. Explico. A parte autora, documental e testemunhalmente, 

pretendeu e conseguiu comprovar de forma harmônica e segura o 

preenchimento dos requisitos legais do artigo 143 e seguintes da Lei 

8.213/1991 – LGPS, restando incontroverso nos autos sua qualidade de 

segurada (artigo 11 e seguintes, LGPS), sua idade mínima (artigo 48, §1º, 

LGPS) e, também, o exercício de atividade rural no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à 

carência daquele (artigo 143, LGPS). O fato da parte autora não trazer 

para os autos todos os documentos relacionados no artigo 106 da Lei 

8.213/91 não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, pois, 

nos dias de hoje, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são 

compelidos, pela necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício 

de atividades informais, sem registro em carteira ou qualquer outra 

formalidade. Tal fenômeno ocorre com maior intensidade no meio rural, 

onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os 

trabalhadores (pessoas simples e humildes) são desconhecedores de 

seus direitos e obrigações. Ou seja, a observância radical e absoluta de 

tais exigências implicaria em verdadeiro retrocesso ao sistema da prova 

legal ou tarifada, cerceando o livre convencimento do magistrado na 

apreciação do conjunto probatório. Assim, a parte autora, portanto, faz 

“jus” ao benefício previdenciário Aposentadoria por Idade mediante 

Trabalho Rural, eis que demonstrou o preenchimento dos requisitos legais 

nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91. DISPOSITIVO À luz do exposto, 

RESOLVO o mérito para julgar PROCEDENTE o pedido da presente ação, 

condenando a parte requerida INSS a pagar para a parte autora o 

benefício previdenciário Aposentadoria Rural por Idade, nos termos dos 

artigos 48, § 1.º da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo mensal, 

inclusive 13º salário, devido desde o indeferimento de seu pedido 

administrativo (05/04/2017 – Id n. 9758012 - Pág. 1). Assim, sobre as 

prestações em atraso incidirão juros de mora e correção monetária, sendo 
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o primeiro, aplicados 6% ao ano até 01/2003. Após essa data, são de 12% 

ao ano até 29/06/2009. E, após, devem ser observados os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, o 

segundo, será aplicado conforme os índices do manual de cálculos da 

Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de 

quando se aplica o IPCA-E. Por força da CNGCJ DECLARO: I) MARIA 

APARECIDA SANTOS DE SOUZA; II) Aposentadoria Rural por Idade; III) 

Renda mensal de um salário mínimo nacional; iv) DIB – indeferimento de 

seu pedido administrativo(05/04/2017 – Id n. Id n. 9758012 - Pág. 1)v) RMI 

– Um salário mínimo nacional; vi) início do pagamento – 60 dias, a contar da 

intimação da presente sentença. 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. 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. Dispensável o 

reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º inciso I do NCPC. 

INTIME-SE a parte autora, através de seu patrono e, em seguida, o INSS. 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, encaminhem-se 

os autos ao arquivo com as baixas e cautelas devidas. Alta Floresta, MT, 

11 de junho de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000686-15.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000686-15.2016.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista o 

noticiado pela parte autora no ID 13739463, CUMPRA-SE a decisão sob o 

ID 8183063, no endereço apontado na referida manifestação. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 20 de junho 

de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69948 Nr: 2920-94.2010.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lurdes Maria Vargas

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – DEFIRO o requerimento de conversão de fls. 97/98 e, com fundamento 

no art. 4° do Decreto Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014, CONVERTO a ação de busca e apreensão em ação executiva. 

Efetuem-se as necessárias anotações, inclusive no distribuidor, e 

retifiquem-se a atuação e distribuição.

2 – INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, carrear aos 

autos demonstrativo de débito atualizado, e, após, CITE-SE a parte 

executada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias para, no prazo de 3 

dias, efetuar o pagamento da dívida, de acordo com o artigo 829 do Código 

de Processo Civil.

 3 – Transcorrido "in albis" o prazo do item "2", sem o aporte da resposta 

do réu, desde já NOMEIO como curador especial a pessoa do Defensor 

Público, que deverá ser intimado pessoalmente para apresentação de 

resposta, no prazo legal.

4 - O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá, no prazo de 15 dias após a juntada aos autos do mandado de 

citação, opor-se à execução por meio de embargos.

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47739 Nr: 7343-39.2006.811.0007

 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: Luis Guilherme Trentini Percinoto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

finalidade de intimação da parte autora, por meio de seus procuradores, 

para, querendo, manifestar-se sobre o estudo social de fls. 145/148, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127716 Nr: 3927-48.2015.811.0007

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loridani Bonadiman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Cristina Pereira, Luciana Cristina 

Pereira -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Cardoso da Silveira - 

OAB:10856-B/MT, Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113593 Nr: 2105-58.2014.811.0007

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loridani Bonadiman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Cristina Pereira -ME, Luciana Cristina 

Pereira, Gines Roberto Tariga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Cardoso da Silveira - 

OAB:10856-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimação do Procurador da parte 

autora para manifestar nos autos, requerendo o que de direito, no prazo 

de 30 (trinta) dias, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136814 Nr: 1303-89.2016.811.0007

 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: Assaf & Assaf Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milan leilões - Ronaldo Milan, Ford motor 

Company Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT, MARCELO MOREL GIRALDES - OAB:184152/SP

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

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre a proposta de honorários, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62057 Nr: 1902-72.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60822 Nr: 483-17.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Pazeli dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: “mudou-se.”, consoante fl. 258v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141898 Nr: 4000-83.2016.811.0007

 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): Valterli Moreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REEXPEÇA-SE carta precatória para citação do executado, sanando o 

apontado à fl. 59/v.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37614 Nr: 3146-75.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrobrás Distribuidora S/A

 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: Ussiel Tavares da Silva Filho 

- OAB:3150-A/MT

 Vistos.

Certificado o trânsito em julgado da sentença de fls. 467/469, remetam-se 

os presentes autos ao arquivo, com a devida baixa no Cartório 

Distribuidor.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142599 Nr: 4431-20.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos de Morais

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA MELLO 

DELMONDES - OAB:7394, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:MT/8506-A, Nelson da Costa Araujo Filho - OAB:3.512/MS

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

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo pericial de fls. 142/144, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123881 Nr: 1771-87.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir de Oliveira Schiticoski

 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: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

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

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo pericial de fls. 132/134, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113387 Nr: 1922-87.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Danielides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143491 Nr: 4878-08.2016.811.0007

 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: Ananias Gonçalves de Farias

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19.142 OAB/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

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

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo pericial de fls. 296/298, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113409 Nr: 1943-63.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paukoski e Paukoski Ltda-ME (Jundiá Caça e 

Pesca ), Leandro Luiz Paukoski, Claudemir Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111852 Nr: 374-27.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leopoldo Luiz Custódio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33183 Nr: 2052-29.2004.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANETE PEDRETTE E CIA LTDA -ME, Nelson 

Ceballos Cespedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Lermen Bedin - 

OAB:10.937/MT, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, Jean Carlos 

Rovaris - OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

finalidade de intimação da parte autora, por meio de seus procuradores, 

para, querendo, manifestar-se sobre a certidão de fl.174v, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101275 Nr: 2883-96.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Marcos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Viumar Benetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Marcari - 

OAB:10.297-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos para intimar o(a) Procurador(a) da parte 

autora, em conformidade ao artigo 412, § 5° da CNGC/TJ/MT, para, 

querendo, manifestar acerca da manifestação do curador especial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 49113 Nr: 1190-53.2007.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicolas Silva Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, por meio dos seus procuradores, para que, no prazo de 20 

(vinte) dias, manifeste sobre o prosseguimento do feito, conforme 

determinado à fl. 133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63821 Nr: 2912-54.2009.811.0007

 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: Aparecida Neusa Antunes de Oliveira

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108508 Nr: 3952-32.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinícius Martins Vieira, Oronzo Giannotte, Gustavo 

Sutillo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oronzo Giannotte, Vinícius Martins Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E, Suetônio Paz - 

OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Nos termos da Legislação vigente, do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT e 

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação do exequente Gustavo Sutilo 

Martins, via DJE, para que promova o andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de extinção do 

processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC), tendo em vista a 

certidão de decurso de prazo de fl. 236.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90653 Nr: 5010-75.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Mastrangelli Cipriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 
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parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131006 Nr: 5694-24.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chalé Deposito e Comércio de Madeiras LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Mazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz angelo Pipolo - OAB:72814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos para intimar o(a) Procurador(a) da parte 

autora, em conformidade ao artigo 412, § 5° da CNGC/TJ/MT, para, 

querendo, manifestar acerca da manifestação do curador especial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110269 Nr: 5835-14.2013.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAMMdS, CMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos para intimar o(a) Procurador(a) da parte 

autora, em conformidade ao artigo 412, § 5° da CNGC/TJ/MT, para, 

querendo, manifestar acerca da manifestação do curador especial juntado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37376 Nr: 2925-92.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sanches Espelho Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Bussolo Nunes ME EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1)Nos termos do art. 921, III, do CPC, DEFIRO o pedido de suspensão de fl. 

182 e determino a SUSPENSÃO da presente ação pelo prazo de 06 (seis) 

meses.

2)Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129165 Nr: 4687-94.2015.811.0007

 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): Erli Hubner

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

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1)Nos termos do art. 921, III, do CPC, DEFIRO o pedido de suspensão de fl. 

69 e determino a SUSPENSÃO da presente ação pelo prazo de 06 (seis) 

meses.

2)Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108014 Nr: 3429-20.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto, Aparecida Scatambuli Sicuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista a informação de fl. 219, INTIME-SE a parte executada nos 

termos da decisão de fl. 214, observando o cálculo apresentado às fls. 

215/216.

Após, conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68015 Nr: 979-12.2010.811.0007

 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: Paulo Bialeski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Bialeski - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em cumprimento ao item “3” da decisão de fl. 160, mediante consulta ao 

sistema INFOJUD, localizou-se o endereço dos herdeiros DAVI BIALESKI e 

MARCIA BIALESKI, cf. extrato em anexo. Entretanto, restou inexitosa a 

consulta no tocante à herdeira MARIZA BIALESKI.

Isto posto, CUMPRA-SE o disposto no item “4” da decisão de fl. 160. Ainda, 

DETERMINO que no ato da citação, os herdeiros supramencionados 

indiquem o endereço atual de sua irmã/herdeira MARIZA BIALESKI. 

Havendo êxito em obter o endereço da referida herdeira promova-se sua 

citação. Todavia, não sendo apontado o endereço da herdeira por seus 

irmãos, ou sendo insuficiente, expeça-se mandado de citação por edital 

nos moldes do item “5” da decisão de fl. 160.

Ademais, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 160.

Às diligências. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133639 Nr: 7092-06.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineide de Almeida Dias

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:MT 21.397, Fernando Hayashida - 

OAB:MT 11.758, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:MT 12.333

 Vistos.

Tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça, informando a 

ausência estendida do perito anteriormente nomeado (fl. 91), NOMEIO, em 

substituição ao perito anteriormente designado, a Drª. Fernanda Sutillo, 

para efetuar a perícia na parte autora, independentemente de 

compromisso, com base no artigo 468, II do Novo Código de Processo Civil.

Consigno que já houve o depósito dos honorários periciais, no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais).
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 Intime-se o médico perito da nomeação, bem como para que designe data, 

local e horário para a realização da perícia e intimem-se as partes para 

comparecimento ao local.

Juntamente com o mandado de intimação, sejam anexados cópia do 

relatório médico de fl. 25 e quesitos das partes (fls. 17 e 44v/45). Ainda, 

pelo Juízo, apresenta-se como quesitos: a existência (ou não) de sequela 

física no Autor, em membro inferior, em razão do acidente automobilístico; 

caso positiva a resposta, indicar o grau de lesão no membro afetado.

Intimem-se.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117628 Nr: 5644-32.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arraistec Com. E Mont. De Apar. Eletri. E Ele

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fundamento e Decido. O presente caso é matéria de ordem pública, que 

pode ser reconhecida, inclusive de ofício, em qualquer fase processual. 

Dispõe o artigo 239 do CPC que "para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu", sem a qual a relação processual não se 

constitui. Ademais, o artigo 256, II do NCPC autoriza a citação por edital 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando. Ainda, de acordo o atual CPC (§3º, do artigo 256), “o réu será 

considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de 

sua localização, INCLUSIVE mediante requisição pelo juízo de informações 

sobre seu endereço”. Assim, vê-se que no ordenamento jurídico pátrio a 

regra é a citação pessoal, sendo que a citação ficta constitui exceção e 

só se legitima se esgotados os meios possíveis para localização da parte 

demandada, o que realmente não ocorreu no caso em apreço. Analisando 

detidamente os autos, constato a nulidade da citação por edital, porquanto 

foi tentada a citação pessoal da executada pela via postal, no endereço 

declinado na exordial, conforme certidão de fl.12, a qual restou infrutífera. 

Inobstante, reitere-se que houve a busca pelo juízo de endereço diverso 

para proceder a citação do executado, todavia o endereço encontrado é 

idêntico ao dos autos. Com efeito, em consulta via sistema INFOSEG 

encontrou-se endereço diverso do constante à fl. 12 cf. verifica-se à 

fl.23, juntado aos autos pela curador especial. Desta feita, é patente a 

nulidade do ato processual por inobservância da formalidade legal prevista 

no artigo 256 do NCPC. Pelas razões expostas, impõe-se o acolhimento do 

petitório de fl. 21-23, para declarar a nulidade da citação por edital do 

executado Arraistec Com. E Mont. de Apar. Eletri. e Ele. Preclusa esta 

decisão, cite-se o executado Arraistec Com. E Mont. de Apar. Eletri. e Ele. 

no endereço declinado à fl. 23, na pessoa de seu responsável Marcio 

Andrade da Silva. Tratando-se de mero incidente, inexistem custas e 

honorários. Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001068-08.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ MARIA DE SOUZA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL PRAZO: 30 DIAS 

Dados do processo: Processo: 1001068-08.2016.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 13.177,57; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/

[RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: BEATRIZ MARIA 

DE SOUZA & CIA LTDA - ME PESSOA(S) A SER(EM) CITADA(S): 

EXECUTADO: BEATRIZ MARIA DE SOUZA & CIA LTDA - ME Data de 

Distribuição da Ação: 23/11/2016 18:58:13. 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 A 

DÍVIDA com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da 

Dívida Ativa, ou GARANTIR A EXECUÇÃO por meio de: 1. depósito em 

dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 

que assegure atualização monetária; 2. fiança bancária; 3. nomeação de 

bens próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, com 

anuência destes. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal 

promovida pela EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

BEATRIZ MARIA DE SOUZA & CIA LTDA - ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito: Infração: FALTA DE RECOLHIMENTO DE 

TRIBUTOS NA RFB Descrição Infração: Falta de recolhimento de tributos 

junto ao Simples Nacional na Receita Federal do Brasil. Estes tributos 

foram repassados pela RFB através da Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional para que a SEFAZ/MT efetue a cobrança junto aos contribuintes 

do Estado. Enquadramento: Artigos 2º ao 5º do Anexo XIII do RICMS/MT, 

aprovado pelo Decreto Estadual 7.098/98. E Artigo 13 da Lei Complementar 

123/2006. Penalidade: Artigo 45, Inciso I, alínea K, da Lei 7.098/98, 

inscrito(s) na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: nº 20166381, data: 

20/01/2015. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ 13.177,57 ( Treze Mil e Cento e 

Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos ). Honorários Fixados: 

10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827 

do NCPC Despacho/Decisão: Vistos. Antes de analisar o pedido retro 

realizo a pesquisa, via sistema INFOJUD, com o escopo de verificar 

acerca do endereço atual da parte executada, conforme extrato em 

anexo. Caso reste frutífera a consulta do endereço, cumpra-se a decisão 

inicial. De outro lado, caso reste infrutífera a consulta do endereço da 

parte executada, via sistema INFOJUD: 1) Determino seja expedido Edital, 

com prazo de 30 dias, para a citação da executada, atentando-se para a 

regra contida no artigo 8º, IV da Lei 6.830/80. 2) Decorrido “in albis” o 

prazo do item “1”, nos moldes determinados pelo artigo 72, II, do CPC, 

nomeio, desde já, como curador especial da executada, o douto Defensor 

Público que milita nesta Comarca, que deverá ser intimado pessoalmente 

para manifestar no feito. 3) Após, VISTA dos autos à parte exequente 

para pugnar o que entender de direito. Às providências. CUMPRA-SE. 

ADVERTÊNCIA: 1. prazo: O prazo para garantir a execução é de cinco (5) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital. 2. O prazo para 

oferecimento de embargos à execução é de trinta (30) dias, contados do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. 3. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tantos quantos bastem para satisfação do 

crédito. 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, Miriam 

Rodrigues da Silva, digitei. Alta Floresta-MT, 20 de junho de 2018 MIRIAM 

RODRIGUES DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA DE 

ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

Decisão

Decisão Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1002202-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOARES (REQUERENTE)

JAQUELINE QUEIROZ THEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA/DIVÓRCIO CONSENSUAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002202-02.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ADEMIR SOARES, JAQUELINE QUEIROZ THEODORO 

REQUERIDO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA/DIVÓRCIO CONSENSUAL Vistos. 

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

a exordial, procedendo ao recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do atual CPC. 

Ainda, em igual prazo, EMENDE a inicial, vez que deverá juntar a petição 

inicial assinada por ambos os autores, em observância ao disposto no art. 
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731 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Com ou sem o 

cumprimento da emenda à inicial, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Alta Floresta, MT, 20 de junho de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003361-14.2017.8.11.0007

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 Autos n° 1003361-14.2017.8.11.0007 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, MT, 20 de junho de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000770-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE SIQUEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000770-16.2016.8.11.0007 Vistos. Indefiro o pedido 

de restrição de circulação sobre a motocicleta NJI2068 MT YAMAHA/YBR 

125K 2007 2008, em nome de Patricia de Siqueira de Sousa, ora 

executada (CPF n. 321.205.108-65). Todavia, realizo via sistema RENAJUD 

a restrição de transferência do bem acima mencionado, cf. extrato em 

anexo. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Alta Floresta, MT, 

20 de junho de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001965-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIA MADALENA BEITUM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE REINALDO RODRIGUES OAB - PR31437 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO DA FAZENDA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001965-65.2018.8.11.0007. AUTOR: 

LUSIA MADALENA BEITUM RÉU: MINISTERIO DA FAZENDA Vistos. 

Trata-se de embargos propostos, via PJE, por LUSIA MADALENA BEITUM 

em desfavor da FAZENDA PÚBLICA NACIONAL, que lhe move, por meio 

de processo físico, a execução fiscal nº 1487-31.2005.8.11.0007– 

Código. 35823. Pois bem. Considerando que, nos termos do § 1º do art. 

914, do CPC, os embargos à execução devem ser distribuídos por 

dependência e autuados em apartado à ação de execução. Considerando 

ainda, que a Resolução do TJ-MT/TP, nº 03 de 12 de abril de 2018, 

especificadamente em seu artigo 13, prevê que no primeiro grau de 

jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe, 

continuarão tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes 

processuais e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, tenho por inadequado o meio de postulação 

do embargante. 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. Sem honorários sucumbenciais, eis que não 

houve citação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado da presente sentença, remetam-se os autos AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações necessárias. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 20 de 

junho de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FREITAS PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora na pessoa de sua 

patrona, para comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 

07 de Agosto de 2018, às 15:20 horas. Lembrando que o seu não 

comparecimento estará sujeito as penalidades da Lei.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000960-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNY DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000960-76.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, EXECUTADO: JOHNY DA SILVA COSTA 

Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 6 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002856-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA RODRIGUES SEGURA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR RONAN RABELO JACINTO 09240114670 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002856-23.2017.8.11.0007 REQUERENTE: PRISCILLA RODRIGUES 
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SEGURA ARAUJO REQUERIDO: VICTOR RONAN RABELO JACINTO 

09240114670 Vistos. INTIME-SE a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

indicar o atual endereço do executado, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito. 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: 1002791-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002791-28.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIO BRAZ REQUERIDO: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

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

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, CPC. I – Preliminar a) 

Complexidade da causa Como preliminar, a ré sustenta a incompetência do 

Juizado Especial para conhecer desta demanda, pois a causa seria 

complexa e dependeria de perícia. De qualquer forma, é necessário dizer 

que, compulsando atentamente o processo, percebe-se que a causa não 

é complexa, envolve exclusivamente a análise de direito e independe de 

perícia. II - Mérito No mérito afirma o autor que é servidor público e que 

possui descontos de empréstimos consignados em valores que aduz 

serem indevidos, uma vez que não se recorda das contratações. Por seu 

turno a ré afirma que os descontos correspondem a contratos de 

empréstimo consignado firmados pelo autor aos 04/11/2014, sob o nº. 

544159192, no importe de R$ 1.523,74 (mil quinhentos e vinte e três reais 

e setenta e quatro centavos), a ser pago em noventa e seis parcelas de 

R$ 43,00 (quarenta e três reais); nº. 547159376, no importe de R$ 

2.122,96 (dois mil cento e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), a 

ser pago em noventa e seis parcelas de R$ 59,91 (cinquenta e nove reais 

e noventa e um centavos); nº. 544859061, no importe de R$ 3.323,53 (três 

mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), 

apresentando o documento correspondente. Analisando os documentos 

apresentados pela instituição financeira requerida em ID nº. 10869242, 

mormente as páginas 3, 8 e 9 resta demonstrada a contratação de 

empréstimo consignado pelo autor, não havendo que se falar em fraude 

ou desconto indevido. A “olho nu” pode-se constatar que as assinaturas 

lançadas na documentação encartada pela ré é a mesma firmada no 

documento de identidade e na procuração, bem como demonstrado ainda 

que o autor forneceu o comprovante de endereço, RG e demonstrativo de 

rendimentos. 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 aos descontos regulares em folha de pagamento. 

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 empréstimo. Segundo disposto na Lei nº. 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. 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. 

Conclui-se quanto às 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. 

Ademais, 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 contratou o 

empréstimo junto ao banco requerido, e os descontos em sua folha de 

pagamento constituem exercício regular de um direito, tendo em vista o 

pacto firmado entre os contratantes. As demandas temerárias abarrotam 

os Juizados Especiais mato-grossenses, em decorrência da ausência de 

condenação em custas 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, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do CPC. Em decorrência do reconhecimento da 

litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à 

época do pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 10% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. 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, 19 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: 1001073-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE ANDRADE (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001073-59.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SANDRA DE ANDRADE 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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 12770571, somente 

regularizou quanto aos documentos, mas 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 sido 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 
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incompetência territorial, pois a 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, 8 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010284-68.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIOCAR AUTOCENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE LIMA SILVA OAB - MS0019221A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010284-68.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: IRIS PEREIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: RIOCAR AUTOCENTER LTDA - ME Vistos. Defiro o pedido de 

consulta, via sistema RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da 

existência de veículos registrados em nome da executada, o que já foi 

feito em gabinete, não sendo registrada a restrição dos veículos 

encontrados, vez que os mesmos já possuem restrição de alienação 

fiduciária, consoante extrato anexo. Assim, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar nos autos, em 10 (dez) dias, indicando bens da parte 

executada passíveis de penhora, ou o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de maio de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001799-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WANDELICE SILVEIRA PAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (EXECUTADO)

EDITORA CARAS SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001799-67.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: WANDELICE SILVEIRA PAES 

EXECUTADO: ABRIL COMUNICACOES S.A., EDITORA CARAS SA Vistos. 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

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

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

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

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 8 de junho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010029-52.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FONTOURA BAGANHA OAB - MT0013050S (ADVOGADO)

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010029-52.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: CLOVIS DOS SANTOS 

EXECUTADO: CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME Vistos. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos. 

INTIME-SE o exequente para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de 

suspensão do curso da presente ação de execução formulado no Id nº 

12971070. 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: 1002616-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR ABUD MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002616-34.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SAMIR ABUD MIGUEL 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

caráter infringente movido por Samir Abud Miguel contra a sentença de ID 

nº. 11886125, impugnados pela embargada em petitório de ID nº. 

12745843. É o necessário. DECIDO. O embargante defende a incidência de 

contradição na sentença guerreada, sob o argumento de que em outro 

feito (1002563-53.2017.8.11.0007), movido pela filha do autor em 

decorrência dos mesmos fatos, fora reconhecida a incidência de dano 

moral em decorrência da conduta da parte requerida. Esclareço que o 

termo “contrariedade” trazido pelo artigo 1.022 do CPC se limita a fatos 

narrados no interior teor da sentença e não a demais decisórios 

proferidos em ocasião diversa, muito menos em outro feito. Por outro lado, 

vislumbra-se a existência de omissão na sentença objurgada, porquanto 

não considerou ponto relevante da exordial no que atine ao tempo de 

atraso, de modo que, possivelmente por erro material, apontou que o 

atraso suportado pelo autor fora inferior a quatro horas, o que afastaria o 

dever de indenizar. Com efeito, referido decisório constou: “(...) Sustenta 

que houve atraso de pouco mais 02 (duas) horas para seu embarque, 

acarretando na perda de sua conexão e que em razão do próximo voo 

disponível para seu destino, onde fora realocado só sair às 18h teve que 

aguardar por cerca de 05(cinco) horas no aeroporto lhe acarretando 

grande abalo moral. Na contestação sustenta a reclamada que o atraso 

ocorrera em razão do aeroporto de Cuiabá/MT ter ficado interditado para 

pouso e decolagem por mais de 2 (duas) horas por ter ocorrido um pouso 

de emergência de uma aeronave de pequeno porte que pousara na pista 

de “barriga”. Desta feita, extrai-se, portanto, da prova coligida inexistir o 

dever de indenizar na hipótese dos autos, uma vez que a 

responsabilidade pelo atraso não fora da reclamada. (...)”. Sem adentrar 

no mérito da comprovação ou não sobre a situação havida no aeroporto 

de Cuiabá/MT, o fato é que o autor suportou prejuízo também no aeroporto 

de Guarulhos/SP, o que não fora considerado na sentença mencionada. 

Analisando detidamente o presente feito, verifica-se que o documento de 

ID nº. 10037499 demonstra que o autor adquiriu uma passagem junto à 

requerida com saída de Cuiabá/MT destino ao Rio de Janeiro/RJ, com 

conexão em São Paulo/SP. Ainda, que o primeiro trecho tinha saída 

prevista para 08h10min e chegada em SP às 11h35min; e o segundo 

trecho saída às 13h10min e chegada ao destino final às 14h15min. 

Contudo, o documento de ID nº. 10037531 comprova que o embarque de 

SP para RJ ocorreu às 18h05min. Observa-se que aludido documento 

menciona o horário de embarque e não de partida (que não se confundem) 

bem como não indica o horário de chega ao destino, o que também não 

fora esclarecido pelo autor. Frisa-se que o autor adquiriu uma passagem, 

com divisão de trechos, contudo, deve-se levar em consideração o 

resultado final do atraso, o tempo de demora havido para que o 

passageiro chegasse ao seu destino final. No caso vertente, vislumbra-se 
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omissão havida na sentença se consubstancia no fato de levar em conta 

apenas o atraso na decolagem na cidade de Cuiabá/MT, apesar de o autor 

ter sofrido demora também em São Paulo. Em que pese a justificativa 

apresentada pela ré sobre a interdição do aeroporto de Cuiabá/MT, que 

atrasou o embarque do autor em três horas, vê-se que o autor chegou em 

SP às 13h00min e lá permaneceu até às 18h05min, quando então 

embargou para o RJ. Como dito, não se tem informação sobre o horário 

exato em que o autor chegou ao destino final, contudo, diferente do que 

lançado na sentença de ID 11886125 fora superior a quatro horas. Desse 

modo, verifica-se a incidência de omissão, cuja correção enseja alteração 

na conclusão do processo, caracterizando o efeito infringente da peça 

processual apresentada (Embargos de Declaração). Sobre o assunto, eis 

o ensinamento doutrinário de Nelson Nery Júnior: “Caráter infringente. Os 

EmbDcl pode ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados 

para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) 

extirpação da contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a 

consequência do provimento dos EmbDcl, mas não o seu pedido principal, 

pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos 

EmbDcl”. (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. 2.279). Assim, demonstrado o 

atraso superior a quatro horas na chegada do destino final do autor, a 

responsabilidade da empresa aérea, prestadora do serviço de transporte, 

por eventual dano causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe 

da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, 

do referido Código. Diante princípio da inversão do ônus das provas 

(artigo 6°, VII, do CDC) deveria a empresa requerida comprovar ausência 

de responsabilidade no cancelamento e consequente atraso para chegada 

ao destino final. No entanto, não se desincumbiu do seu ônus. É certo que 

a Resolução 141/2010 da ANAC, que dispõe especificamente sobre as 

condições Gerais de Transporte aplicáveis aos atrasos e cancelamentos 

de voos e às hipóteses de preterição de passageiros e dá outras 

providências, estabelece que: Art. 4º Em caso de atraso no aeroporto de 

escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o transportador 

deverá oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - a 

reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo 

próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro; 

II - o reembolso: a) integral, assegurado o retorno ao aeroporto de origem; 

b) do trecho não utilizado, se o deslocamento já realizado aproveitar ao 

passageiro; III - a conclusão do serviço por outra modalidade de 

transporte. Art. 5º O transportador só poderá invocar o prazo de 4 

(quatro) horas para adotar as providências de que tratam os arts. 3º e 4º 

caso não estejam disponíveis medidas para pronta reacomodação em voo 

próprio. Parágrafo único. Sempre que o transportador já dispuser de 

estimativa de que o voo irá atrasar mais de 4 (quatro) horas em relação ao 

horário originalmente previsto, deverá, de imediato, disponibilizar ao 

passageiro, conforme o caso, as alternativas previstas nos arts. 3º e 4º. 

Art. 6º Em caso de atraso, será devida assistência na forma prevista no 

art. 14. Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de 

voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá 

assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a 

receber assistência material. § 1º A assistência material consiste em 

satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de 

modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir 

do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos: (...) III - 

superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, 

quando necessário, serviço de hospedagem. Desta forma, caso o 

passageiro opte pela reacomodação, o novo voo não pode ter uma 

diferença de horário de chegada superior ao limite de quatro horas. 

Exegese extraída no disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro 

de Aeronáutica: Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 

(quatro) horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, 

em vôo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, 

ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem. Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 

aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que 

seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. Ademais, o contrato 

firmado entre as partes é de risco, visto que, ao se responsabilizar pelo 

transporte dos passageiros, a ré assumiu os riscos inerentes a esse tipo 

de atividade. Portanto, aplicam-se ao transporte terrestre as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. Quanto ao dano moral, este se caracteriza 

pelo desconforto, não sendo difícil supor o sentimento de impotência dos 

consumidores e seu inegável estresse psicológico diante da má prestação 

do serviço. Assim, é induvidoso que houve falha no serviço prestado pela 

empresa aérea acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera 

psíquica da parte autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram 

ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não passaria, 

caso o serviço prestado pela transportadora tivesse funcionado 

corretamente. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Por fim, fixo a indenização no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) em razão do atraso na chegada ao destino final. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 48 da Lei nº 9.099/95, ACOLHO EM PARTE 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos para sanar omissão na 

sentença guerreada, a fim de considerar o atraso superior a quatro horas 

sofrido pelo autor para chegada ao seu destino final, de modo que JULGO 

PROCEDENTE, em parte o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré no pagamento, em favor 

do autor, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 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, 16 de junho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001486-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO DE FARIAS XAVIER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001486-09.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: COMERCIAL ARAUJO DA SILVA 

SUPERMERCADOS LTDA. - EPP EXECUTADO: GENIVALDO DE FARIAS 

XAVIER Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi 

devidamente intimada para praticar no processo o ato que lhe competia (ID 

nº. 12557554), contudo, se quedou inerte (ID nº. 13691660). Calha 

registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração do 

processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte 

autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito em 

razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 22 de 795



que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

19 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: 1000452-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEANDRO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação das partes requerente e requerida na 

pessoa de seus Patronos, para comparecerem a audiência de Conciliação 

designada para o dia 07 de Agosto de 2018, às 16:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010838-13.2010.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIANE GAYOSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. DOS SANTOS DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010838-13.2010.8.11.0007 EXEQUENTE: LIZIANE GAYOSO DA SILVA 

EXECUTADO: R. C. DOS SANTOS DE FREITAS - ME Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para praticar no processo o ato que lhe competia (ID nº. 12451454), 

contudo, se quedou inerte (ID nº. 13691178). Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. 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, 19 de junho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010403-63.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO MOROTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DAL BEM OAB - PR0032868A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010403-63.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: CARLOS ROBERTO MOROTTI 

EXECUTADO: LUIZ HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para praticar no processo o ato que lhe competia (ID nº. 12472093), 

contudo, se quedou inerte (ID nº. 13694145). Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. 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, 19 de junho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001485-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ROCKENBACH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001485-24.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LVL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA. - EPP EXECUTADO: FRANCISCO ROCKENBACH Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para praticar no processo o ato que lhe competia (ID nº. 12554755), 

contudo, se quedou inerte (ID nº. 113691649). Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. 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, 19 de junho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003265-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

FERNANDA NUNES FERREIRA OAB - MT19969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA FORTUNA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação dos Patronos da parte autora, do inteiro 

teor do Ofício 223/2018, acostado no ID. 12944087, bem como, para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000428-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIDALVA BEZERRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK OAB - MT20750/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: 

1000428-34.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA LUCIDALVA BEZERRA 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que 

a parte autora foi devidamente intimada para praticar no processo o ato 

que lhe competia, contudo, se quedou inerte consoante certidão de ID n.º 

13691209. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece 

os critérios de competência para julgamento das causas estabelecidos 

naquela lei, bem como que a competência do juiz é um dos pressupostos 

processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Contudo, no caso em 

comento vê-se que o comprovante de residência apresentado pela parte 

(ID nº. 11849037) não está em seu nome, não tendo tal situação sido 

justificada pela autora. Ainda, consoante afirmado, intimada a parte para 

sanar a irregularidade, sob pena de extinção, esta quedou-se inerte. Calha 

registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração do 

processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte 

autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito em 

razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 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, 

19 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: 1001254-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001254-60.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VANDERLEY CARLOS 

PIANOVSKI JUNIOR REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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 

CPC. Intimado o autor para emendar a inicial, nos termos do despacho de 

ID nº. 13206852 , este quedou-se inerte, consoante certidão de ID nº 

13689904. Em tempo, consigno que apesar da intimação do autor para 

apresentar comprovante de residência em seu nome, o documento 

encartado está em nome de sua genitora. Ante o exposto, em razão da 

inobservância ao determinado no artigo 13-A da Resolução n° 04/2016-TP, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, c.c art. 321, parágrafo 

único, ambos do Código de Processo Civil. Inexistindo condenação em 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 19 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: 1001169-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DIAS SIQUEIRA (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: 

1001169-74.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PRISCILA DIAS SIQUEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para praticar no 

processo o ato que lhe competia, contudo, se quedou inerte consoante 

certidão de ID n.º 13691087. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 

9.099/95 estabelece os critérios de competência para julgamento das 

causas estabelecidos naquela lei, bem como que a competência do juiz é 

um dos pressupostos processuais indispensáveis ao deslinde do feito. 

Contudo, no caso em comento vê-se que o comprovante de residência 

apresentado pela parte (ID nº. 12807156) não está em seu nome, não 

tendo tal situação sido justificada pela autora. Ainda, consoante afirmado, 

intimada a parte para sanar a irregularidade, sob pena de extinção, esta 

quedou-se inerte. Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da 

razoável duração do processo pela parte requerente, porquanto resta 

evidenciado que esta não praticou os atos processuais que lhe competem 

e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito 

em razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 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, 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010113-48.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI COLHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PENDLOSKI OAB - MT0003256S (ADVOGADO)

WAGNER JEFERSON MIRANDA OAB - SP0201146A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES CONQUISTA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010113-48.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: VALDINEI COLHADO 

EXECUTADO: SEMENTES CONQUISTA EIRELI - EPP Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para praticar no processo o ato que lhe competia (ID nº. 12687415), 
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contudo, se quedou inerte (ID nº. 13691101). Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. 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, 19 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: 1001124-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001124-70.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIA REGINA DA COSTA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se 

quedou inerte consoante certidão de ID n.º 13691079. De se observar que 

o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para 

julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a 

competência do juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis 

ao deslinde do feito. Contudo, no caso em comento vê-se que o 

comprovante de residência apresentado pela parte (ID nº. 12734882) não 

está em seu nome, não tendo tal situação sido justificada pela autora. 

Ainda, consoante afirmado, intimada a parte para sanar a irregularidade, 

sob pena de extinção, esta quedou-se inerte. Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. 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, 19 de junho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001473-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PEREIRA DE BRITO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001473-10.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: COMERCIAL ARAUJO DA SILVA 

SUPERMERCADOS LTDA. - EPP EXECUTADO: ROGERIO PEREIRA DE 

BRITO Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi 

devidamente intimada para praticar no processo o ato que lhe competia (ID 

nº. 12673962), contudo, se quedou inerte (ID nº. 13690999). Calha 

registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração do 

processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte 

autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito em 

razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 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, 

19 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: 1001123-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON GOMES LUNA (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: 

1001123-85.2018.8.11.0007 REQUERENTE: WELLINGTON GOMES LUNA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para praticar no 

processo o ato que lhe competia, contudo, se quedou inerte consoante 

certidão de ID n.º 13691071. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 

9.099/95 estabelece os critérios de competência para julgamento das 

causas estabelecidos naquela lei, bem como que a competência do juiz é 

um dos pressupostos processuais indispensáveis ao deslinde do feito. 

Contudo, no caso em comento vê-se que o comprovante de residência 

apresentado pela parte (ID nº. 12734517) não está em seu nome, não 

tendo tal situação sido justificada pela autora. Ainda, consoante afirmado, 

intimada a parte para sanar a irregularidade, sob pena de extinção, esta 

quedou-se inerte. Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da 

razoável duração do processo pela parte requerente, porquanto resta 

evidenciado que esta não praticou os atos processuais que lhe competem 

e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito 

em razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 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, 
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19 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000102-45.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIFRANCES FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000102-45.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCIFRANCES FRANCISCO 

DA SILVA EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia (ID nº. 

12674220), contudo, se quedou inerte (ID nº. 13691022). Calha registrar a 

afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo pela 

parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os 

atos processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o 

processo. Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia 

o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. 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, 19 de junho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001175-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLON SUASSUNA GITASSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE APARECIDA ALARCON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001175-18.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SOLON SUASSUNA GITASSI 

EXECUTADO: GISLAINE APARECIDA ALARCON Vistos. DEFIRO o pedido 

de dilação de prazo solicitado pelo exequente através do ID nº 12762405. 

Decorrido tal prazo, o exequente deverá indicar o endereço atualizado da 

executada, independente de nova intimação, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 25 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: 1002790-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002790-43.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIO BRAZ REQUERIDO: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

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

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, CPC. I – Preliminar a) 

Complexidade da causa Como preliminar, a ré sustenta a incompetência do 

Juizado Especial para conhecer desta demanda, pois a causa seria 

complexa e dependeria de perícia. De qualquer forma, é necessário dizer 

que, compulsando atentamente o processo, percebe-se que a causa não 

é complexa, envolve exclusivamente a análise de direito e independe de 

perícia. II - Mérito No mérito afirma o autor que é servidor público e que 

possui desconto de empréstimo consignado no valor de R$ 50,21 

(cinquenta reais e vinte e um centavos), que aduz ser indevido, uma vez 

que não se recorda da contratação. Por seu turno a ré afirma que os 

descontos correspondem a contrato de empréstimo consignado firmado 

pelo autor aos 02/02/2015, sob o nº. 556510242, no importe de R$ 

1.751,92 (mil setecentos e cinquenta e um reais e noventa e dois 

centavos), a ser pago em noventa e seis parcelas de R$ 50,21 (cinquenta 

reais e vinte e um centavos), apresentando o documento correspondente. 

Analisando os documentos apresentados pela instituição financeira 

requerida em ID nº. 11061191 resta demonstrada a contratação de 

empréstimo consignado pelo autor, não havendo que se falar em fraude 

ou desconto indevido. A “olho nu” pode-se constatar que a assinatura no 

contrato é a mesma firmada no documento de identidade e na procuração, 

bem como demonstrado ainda que o autor forneceu o comprovante de 

endereço, RG e demonstrativo de rendimentos. 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 aos descontos 

regulares em folha de pagamento. 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 empréstimo. Segundo 

disposto na Lei nº. 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. 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. Conclui-se 

quanto às 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. Ademais, 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 contratou o empréstimo junto 

ao banco requerido, e os descontos em sua folha de pagamento 

constituem exercício regular de um direito, tendo em vista o pacto firmado 

entre os contratantes. As demandas temerárias abarrotam os Juizados 

Especiais mato-grossenses, em decorrência da ausência de condenação 

em custas 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, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do 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 
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advocatícios, que fixo no montante de 10% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. 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, 19 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002023-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MASLAWSKI 97023752153 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MARTINS OLA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002023-68.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ANDREIA MASLAWSKI 

97023752153 EXECUTADO: ALEX MARTINS OLA Vistos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a sua condição 

atualizada de microempreendedor individual, microempresa ou empresa de 

pequeno porte, conforme prevê o art. 8º da Lei n.º 9099/95, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Neste sentido, inclusive, é o enunciado 

135 do Fonaje: “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte 

no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda”. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 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: 1000289-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000289-82.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JANDERSON FERREIRA DA 

SILVA 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 12441227, manteve-se 

inerte e não apresentou comprovante de endereço em seu nome, bem 

como, não apresentou documentos de identificação legíveis. 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. 

Sem custas processuais. Intime-se. Após, arquive-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000500-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000500-55.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: MARINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS Vistos. 

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

o cálculo atualizado do valor exequendo, devendo excluir o montante 

referente aos honorários advocatícios, tendo em vista que referida verba 

não é cabível nos Juizados Especiais (Art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

97 do Fonaje), até porque a própria parte possui capacidade postulatória 

no sistema dos Juizados. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 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: 1001856-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. DO NASCIMENTO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001856-51.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREIA ALVES DE LIMA 

REQUERIDO: F. S. DO NASCIMENTO EIRELI - ME Vistos. Considerando que 

o comprovante de endereço não está no nome da parte autora e não 

acompanhou o pedido inicial qualquer documento que comprove ser a 

mesma proprietária ou residente no imóvel constante do referido 

comprovante, intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 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: 8010771-38.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

MARTOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010771-38.2016.8.11.0007 REQUERENTE: DIEGO FERREIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A, MARTOM SEGURANCA ELETRONICA 

LTDA Vistos. A parte ré informa na petição num. 13658601 que efetuou o 

pagamento espontâneo da condenação e requer a extinção do feito. 

Assim, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar os 
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dados bancários para transferência do valor ou requerer o que entender 

de direito, expedindo-se alvará de soltura em caso de requerimento do 

credor. Oportunamente, intime-se a parte sucumbente para quitação das 

custas processuais, nos termos da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 19 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: 1001846-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON PELISSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PULIDO & PULIDO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001846-07.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDERSON PELISSON 

REQUERIDO: PULIDO & PULIDO LTDA - ME Vistos. Considerando que não 

acompanhou o pedido inicial comprovante de endereço no nome da parte 

autora, intime-se o 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, 19 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: 1001131-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001131-62.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NELSON NUNES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a 

parte autora foi devidamente intimada para praticar no processo o ato que 

lhe competia, contudo, se quedou inerte consoante certidão de ID n.º 

13689795. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece 

os critérios de competência para julgamento das causas estabelecidos 

naquela lei, bem como que a competência do juiz é um dos pressupostos 

processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Contudo, no caso em 

comento vê-se que o comprovante de residência apresentado pela parte 

(ID nº. 12737007 – Pág. 6) não está em seu nome, não tendo tal situação 

sido justificada pela autora. Ainda, consoante afirmado, intimada a parte 

para sanar a irregularidade, sob pena de extinção, esta quedou-se inerte. 

Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração 

do processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte autora, 

não restando alternativa senão a extinção do feito. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se. 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, 19 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: 1001130-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO MENDES DE AZEVEDO (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: 

1001130-77.2018.8.11.0007 REQUERENTE: AGNALDO MENDES DE 

AZEVEDO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Inobstante a 

inércia do autor quanto ao despacho de ID nº. 13112520, compulsando os 

autos denota-se que o comprovante de residência encartado está em seu 

nome. Por outro lado, verifica-se a inobservância ao disposto na 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Desse modo, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a 

inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do 

Código de Processo Civil, nos termos da determinação supratranscrita. 

Determino, desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados 

no ID nº. 12736588, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELDEN CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001312-63.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HELDEN CORREIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos 

do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, para juntar os 

documentos de maneira organizada, nos termos da Resolução n° 

04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 
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desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

13031330, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se a requerente, 

ainda, para, no mesmo prazo acima assinalado, apresentar instrumento de 

procuração legível, sob pena de extinção da ação sem resolução do 

mérito: Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 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: 1000803-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

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: 

1000803-35.2018.8.11.0007 REQUERENTE: TEREZINHA DE JESUS COSTA 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Inobstante a apresentação de contestação pela requerida (ID nº. 

13194649), vê-se que apesar de devidamente citada e intimada (ID nº. 

13216009) esta não compareceu a sessão de conciliação realizada (ID nº. 

13114654), tampouco justificou sua ausência. Desse modo, forçoso 

faz-se reconhecer a revelia da demandada, nos termos do artigo 20 da Lei 

nº. 9.099/95, Enunciado 78 do FONAJE e artigo 344 do CPC, que dispõem: 

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. ENUNCIADO 78 – O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não 

dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos 

da revelia (XI Encontro – Brasília-DF). Art. 344. Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor. Portanto, decreto a revelia da requerida. Via 

de consequência, o julgamento antecipado da lide é à medida que se 

impõe, conforme vemos: 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. Nessa 

senda, em face da revelia, reputam-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial quando a parte autora afirma ter sido indevidamente inscrita em 

órgão de proteção ao crédito por débito que afirma desconhecer, 

porquanto nega a existência de relação jurídica com a ré. Primeiramente, 

consigno que a relação jurídica em liça está submetida às regras do 

Estatuto Consumerista, pois, embora haja alegação de que inexiste relação 

jurídica entre as partes, a parte autora se enquadra no conceito de 

consumidor por equiparação, sendo vítima do fato do serviço, nos termos 

do artigo 17 do CDC. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial 

que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. (...). (Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 

26/01/2016). Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, já 

declarada em decisão de ID nº. 12582061. Verifica-se que a parte autora 

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

posto que conforme comprova o documento de ID nº. 12478230, teve seu 

nome inscrito em cadastro de inadimplente, apesar de afirmar jamais ter 

contrato os serviços da requerida. Diante da inércia da parte requerida, 

esta abdicou de quaisquer defesas quando da ausência em sessão de 

conciliação, ocasião em que restou estabelecida a sua revelia. Dessa 

forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato 

constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II 

do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o 

Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora 

em cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a identidade do contratante (hipótese de fraude na 

contratação) ou persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, 

uma vez que da análise do documento de ID nº. 12478230, verifica-se a 

inexistência de outras inscrições. Sobre o assunto, trago o seguinte 

ensinamento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). Subseguindo 

a linha de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da 

parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz 

pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com 

razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à 

realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o 

dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, 

confirmo os termos e prazos da liminar concedida e JULGO PROCEDENTE, 

em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

para: a) DECLARAR o débito inexistente no valor de R$ 132,01 (cento e 

trinta e dois reais e um centavo), referente ao contrato n.º 2123095903, 

objeto da inscrição de ID nº. 12478230; b) CONDENAR a ré no pagamento 

da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral em favor 

da parte autora, acrescidos de juros mensais de 1% a partir da citação e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(31/10/2014), nos moldes do art. 398 do CC. 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 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, 19 de junho de 2018. MILENA 

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

Processo Número: 1000340-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADEMIR ARRABAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000340-93.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE ADEMIR ARRABAL 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

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

inciso I do CPC. I – Mérito Aduz o autor ter comparecido à loja da empresa 

requerida e que efetuado uma compra no importe de R$ 9,99 (nove reais e 

noventa e nove centavos). Afirma que na ocasião concordou em abrir 

cadastro para compras parceladas, tendo sido informado que seria emitido 

um cartão para uso dentro da loja sem qualquer custo. Assevera que já na 

primeira fatura houve cobrança de seguros não contratados (total da 

fatura de R$ 27,45 [vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos]), 

contudo, efetuou o pagamento e desde então solicitou o cancelamento do 

cartão junto à ré. Pugna pela declaração de inexistência dos débitos 

lançados em seu nome no importe de R$ 709,50 (setecentos e nove reais 

e cinquenta centavos) e indenização por dano moral em decorrência da 

inscrição em cadastro de inadimplente. Indeferida a liminar pretensa posto 

que não demonstrada a negativação em nome do autor (ID nº. 12421111). 

Por seu turno a ré alega que a cobrança é legítima porquanto o autor o 

autor contratou serviços mensais denominados “Serviço Club + Saúde”, 

no valor de R$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos), “Seguro 

Proteção Dá Sorte”, no valor e R$ 3,99 (três reais e noventa e nove 

centavos), “Seguro Bolsa Mais Protegida” no valor de R$3,49 (três reais e 

quarenta e nove centavos), inexistindo falha na prestação de serviços, 

anexando aos autos o termo de adesão ao cartão clube mais. Analisando 

o contrato inserido no bojo da contestação não se vislumbra a contratação 

dos serviços a título de seguro, uma vez que o termo de adesão elaborado 

pela loja requerida está em total desconformidade com o Código de Defesa 

do Consumidor, já que inclui nele termos com letras minúsculas, que 

sequer pode ser lido com zoom do computador, diante da falta de nitidez 

do documento. Impende anotar que o Código de Defesa do Consumidor 

dispõe: “Art. 54. [...] § 3° Os contratos de adesão escritos serão redigidos 

em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da 

fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua 

compreensão pelo consumidor.”. A letra do contrato realmente está em 

desconformidade com o CDC e não demonstra a aquisição de seguros 

pela autora, devendo ser declarados inexistência dos débitos advindos 

dessa cobrança. Além disso, após constatar a cobrança indevida a parte 

autora ainda solicitou cancelamento dentro da loja, consoante se 

depreende do documento de ID nº. 11734093, porém as cobranças 

persistiram. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A parte requerida 

não comprovou satisfatoriamente a contratação dos serviços a título de 

seguro e ainda anexou aos autos um termo de adesão que não está de 

acordo com os termos do CDC, tornando a cobrança indevida. Consigno 

que comungo do entendimento de que esse tipo de serviço oferecido na 

fatura do cartão dos consumidores a título de “seguro” é meio de 

enriquecimento ilícito, pois não existe utilidade clara, a não ser o ganho 

fácil por parte de fornecedores que criam esses produtos diante do lucro 

simplificado. Nessa senda, prospera o pedido de declaração de 

inexistência de débito. Entretanto, apesar de pleitear que seja declarado 

“inexistente os débitos lançados em nome do autor no importe de R$ 

709,50 (setecentos e nove reais e cinquenta centavos)”, o autor não 

comprovou aludida inscrição. Ademais, as faturas apresentadas 

correspondem à cobrança nos meses de julho a outubro de 2017, e 

somam o total de R$ 310,02 (trezentos e dez reais e dois centavos), 

sendo esse o valor a ser declarado inexigível. Por outro lado, quanto ao 

dano moral pretendido pelo autor tenho que este não restou evidenciado, 

uma vez que como dito, não comprovada a inscrição em cadastro de 

inadimplente. De se frisar que a liminar fora indeferida por tal motivo e 

mesmo depois da aludida decisão o requerente não apresentou referido 

documento. Desse modo, conclui-se que a conduta da ré configura mero 

descumprimento contratual, o que, por si só, não enseja lesão de cunho 

extrapatrimonial. O dano ou lesão à personalidade, merecedores de 

reparação, somente se configurariam, com a exposição do consumidor a 

situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou 

qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5.º, incisos V e X, 

da Constituição, o que não restou comprovado no caso dos autos. Nesse 

sentido é o precedente jurisprudencial do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA 

- NÃO INCLUSÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - ABALO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO DISSABOR - RECURSO PROVIDO.A 

cobrança indevida de fatura que registra consumo não comprovado gera 

apenas dissabor e não dano moral indenizável (Ap 133397/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017). 

Improcedente, portanto, o pedido de indenização por dano moral. II – 

Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela provisória e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, 

inciso I, CPC, para DECLARAR a inexistência de débito no valor de R$ 

310,02 (trezentos e dez reais e dois centavos), referente às faturas de ID 

nº. 11734096. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização 

por dano moral, com fulcro no artigo 487, I, CPC. 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. 

Cumpridas as formalidades legais, arquive-se. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

18 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: 1001938-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS JOSE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001938-19.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JEAN CARLOS JOSE SOARES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em 

consonância com o disposto no artigo 38, da Lei n.º 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, CPC. I – 

Preliminares a) Ausência de “interesse de agir” Alega a requerida que a 

falta de requerimento administrativo para solução do impasse retira o 

interesse de agir do autor, porquanto inexistente resistência da ré. A título 

de elucidação, vale colacionar a lição de Nelson Nery Junior sobre o 

assunto: “Interesse processual. Deve preferir-se utilizar o termo da lei ao 

equívoco “interesse de agir”, eivado de falta de técnica e precisão, além 

de constituir-se em velharia do sistema CPC de 1939. Assim como a LDi 

modificou o nomen iuris do “desquite” para separação judicial, o CPC de 

1973 modificou o nomen iuris “interesse de agir” para interesse 

processual. Desde então ninguém mais fala em desquite. Nada justifica 

manter-se o velho e ilegal nome antigo (interesse de agir). Agir pode ter 

significado processual e extraprocessual, ao passo que “interesse 

processual” significa, univocamente, entidade que tem eficácia 

endoprocessual (Nery. Condições da ação [RP64/36-37]). Existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se interesse 
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processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g, pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu a pretensão 

do autor).” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.205). No 

caso vertente, o autor trouxe aos autos documentos que comprovam a 

inscrição de seu nome em cadastro de inadimplente por dívida que alega 

não ter contraído, demonstrando o interesse processual para a causa. 

Ademais, é certo que a ausência de requerimento administrativo pela parte 

autora para solução do conflito extrajudicialmente, por si só, não lhe retira 

o interesse processual, sob pena de ofensa ao Princípio do Livre Acesso 

ao Poder Judiciário, assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV da 

Constituição Federal. A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SEGURO. CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DO PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...) Em se tratando de relação de 

consumo, desnecessário o exaurimento da pretensão, na via 

administrativa, não se podendo condicionar o prosseguimento da ação, em 

que pretendida, entre outros, a rescisão contratual, à prova do pedido 

administrativo de cancelamento do contrato, formulado pelo autor junto ao 

réu, na esfera administrativa. Interesse processual configurado, no caso 

concreto. Desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem, para 

exame do mérito da causa. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005573134, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, TJRS. Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado 

em 01/10/2015). Afasto a preliminar arguida. b) Conexão A ré pugna pelo 

a reunião do presente fe i to  com o processo nº . 

1001939-04.2017.811.0007, sob o argumento de que possuem mesmas 

partes, pedidos e causa de pedir. Com efeito, o artigo 55 do CPC 

estabelece: 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. Ocorre que em consulta ao sistema eletrônico 

constata-se que referido feito fora extinto sem resolução do mérito em 

18/09/2017, restando prejudicada a reunião pretensa, nos termos do § 1º 

do texto legal mencionado. c) Prescrição Afirma a requerida que a 

inscrição objeto da presente demanda fora realizada em dezembro de 

2013, de modo que, nos termos do artigo 203 do CC, está prescrita a 

pretensão indenizatória pelo autor. Primeiramente, valho-me da ocasião 

para consignar que o prazo prescricional da ação de indenização por 

danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes é de três anos, nos termos do artigo 206, §3º, V do Código 

Civil, por tratar-se de relação extracontratual. Nesse sentido segue a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO 

MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

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. 2. A jurisprudência desta Corte estabelece que a prescrição 

quinquenal prevista no art. 27 do CDC somente se aplica às demandas nas 

quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou 

do serviço (AgRg no REsp 1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, Terceira Turma, DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) Vale anotar 

que o termo inicial do prazo prescricional no caso concreto é a data em 

que o consumidor toma ciência do registro desabonador, consoante 

precedentes do STJ (AgRg no Resp nº 696.269/SP). No caso dos autos, o 

extrato de ID nº. 9094354 – Pág. 8 fora emitido aos 04/07/2017, sendo 

esse o termo inicial para contagem do prazo prescricional, na toada da 

jurisprudência transcrita, razão pela qual afasto a prejudicial de mérito 

arguida. II – Mérito Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O cerne da 

questão consiste em elucidar a legalidade ou não da negativação do nome 

do requerente pela instituição financeira requerida. O autor nega a 

existência de relação jurídica com a demandada e afirma que a inscrição 

em cadastro de inadimplente é ilegal, requerendo a declaração de sua 

inexistência e pleiteando pela reparação por dano moral. A seu turno, a ré 

não defendeu a legalidade da negativação, não tendo afirmado a 

contratação havida entre as partes, limitando-se a alegar que não há dano 

moral a ser indenizado, sendo ônus do órgão restritivo a notificação prévia 

ao autor sobre a inscrição. Nessa toada, não demonstrada a existência da 

dívida verifica-se que a inscrição é ilegal. Dessa forma, o ônus estará a 

cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, 

ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito 

do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo o banco se 

desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome do autor em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida não contraída por ele, 

evidencia-se a ocorrência de possível fraude na contratação. Vale anotar 

que a conduta desidiosa da empresa de não confirmar a identidade do 

contratante reclama sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pelo consumidor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado 

pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na fragilidade do sistema de atendimento disponibilizado aos 

clientes, que permite a contratação de serviços por um terceiro 

estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Portanto, o nome da 

parte autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito 

em razão de dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou (ou 

se utilizou) dos serviços prestados pela ré. Sobre a comprovação dos 

morais em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o 

STJ é uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto 

indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o 

dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a 

prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). Na 

linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a 

cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE 

NEGATIVAÇÃO – AVALISTA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE 

NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO 

CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – R$12.000,00 (DOZE MIL 

REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (TJMT. Ap 

13962/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 
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EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE 

NA CONTRATAÇÃO POR TERCEIROS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME 

NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL “IN 

RE IPSA” - CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. É dever da 

instituição financeira em proceder com a cautela necessária para 

verificação da documentação pessoal para realização de empréstimos, de 

modo a não permitir negociação fraudulenta. Para a caracterização do 

abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a 

comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples 

apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. (TJMT. 

Ap 97033/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 

07/10/2016). Subseguindo a linha de explanação, o valor da indenização 

por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao 

nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes 

e consequentemente a inexigibilidade do débito de R$ 31,07 (trinta e um 

reais e sete centavos), objeto da inscrição em cadastro de inadimplentes 

(ID nº. 994354 – Pág. 8); b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(14/12/2013), nos moldes do art. 398 do CC. 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 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, 18 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: 1001055-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001055-38.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VALDINEI MAYER REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO 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 12710508, 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, 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, 20 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: 1001029-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DE MIRANDA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001029-40.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ADILSON FERREIRA DE 

MIRANDA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. RECEBO o pleito de 

emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 12841320) no que 

tange à organização dos documentos que a acompanham. Intime-se a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, juntar aos autos documento de 

procuração datado, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumprida 

a determinação contida no parágrafo anterior, intime-se a autora, bem 

como cite-se a parte requerida para comparecerem à audiência de 

conciliação a ser designada, constando as advertências legais. 

Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 20 de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001472-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE MENDES PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001472-25.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LVL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA. - EPP EXECUTADO: DANIELLE MENDES PEREIRA Vistos. Em 

observância aos princípios norteadores do Juizado Especial, notadamente 

o da simplicidade e informalidade, e o da Economia processual e 

celeridade, DEFIRO o pleito de parcelamento formulado pela parte 

executada no ID nº 10417805, ante a expressa concordância da 

exequente (ID n° 12144103). Assim, intime-se a parte executada para 

iniciar o pagamento das parcelas, devidamente atualizadas (ID nº 

12144103) diretamente na empresa exequente, iniciando-se a partir do 

próximo dia 10. Suspendo o feito até a data do vencimento da última 

prestação, qual seja, dia 10 de setembro de 2018, prazo em que será 

realizado pela executada o pagamento integral do valor ajustado. 

Decorrido o prazo de suspensão do processo, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se o acordo foi efetivamente 

cumprido. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 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: 1001054-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MAYER (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001054-53.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VALDINEI MAYER REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO 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 12709782, 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 sido 

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, 20 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: 1001474-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATEL VASSELECHEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001474-92.2017.8.11.0007 REQUERENTE: NATEL VASSELECHEN 

REQUERIDO: ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME Vistos. A parte 

autora interpôs Recurso Inominado, deixando, no entanto, de efetuar 

regularmente o recolhimento do preparo, consoante se verifica da certidão 

contida no ID nº. 13689685. Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei 

nº 9.099/95, o recolhimento do preparo será efetuado, independentemente 

de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do 

recurso, sob pena de deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: 

“Enunciado nº 80 - O recurso Inominado será julgado deserto quando não 

houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação 

pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação 

intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a 

Súmula nº 08 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Assim, verifica-se que, decorrido o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, a parte recorrente não efetuou o recolhimento do 

preparo e a sua respectiva comprovação. Desta feita, tenho que o 

recurso não preenche um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, 

qual seja, o preparo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei 

nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado. Intime-se. Após, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 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: 1001040-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTON MARIO DOS SANTOS (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: 

1001040-69.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ARISTON MARIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. RECEBO o pleito 

de emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 13379051) no que 

tange à organização dos documentos que a acompanham. Intime-se a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de 

endereço atualizado e em nome da parte, ou se for o caso, documento 

que comprove ser a mesma proprietária ou residente no imóvel constante 

do referido comprovante, bem como documento de identificação legível, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumprida a determinação 

contida no parágrafo anterior, intime-se a autora, bem como cite-se a parte 

requerida para comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, 

constando as advertências legais. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 20 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: 1001057-08.2018.8.11.0007

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: 

1001057-08.2018.8.11.0007 REQUERENTE: IVANETE GONCALVES DE 

ALMEIDA ALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. RECEBO 

o pleito de emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 12870363) 

no que tange à organização dos documentos que a acompanham. 

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

comprovante de endereço atualizado e em nome da parte, ou se for o 

caso, documento que comprove ser a mesma proprietária ou residente no 

imóvel constante do referido comprovante, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Cumprida a determinação contida no parágrafo anterior, 

intime-se a autora, bem como cite-se a parte requerida para 

comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, constando as 

advertências legais. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 20 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: 1001486-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELEI INACIO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (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: 

1001486-72.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VALDELEI INACIO DE 
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ANDRADE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. RECEBO o pleito de emenda à 

inicial formulado pela parte autora (ID num. 13668449) no que tange à 

comprovação de endereço. Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) 

dias, juntar aos autos documento de procuração completo, uma vez que o 

instrumento acostado no ID num. 13668449, não possui indicação do 

outorgado, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumprida a 

determinação contida no parágrafo anterior, intime-se a autora, bem como 

cite-se a parte requerida para comparecerem à audiência de conciliação a 

ser designada, constando as advertências legais. Intimem-se. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 20 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: 1002054-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O (ADVOGADO)

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 19 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARCELO CAETANO PINTO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001049-31.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SANDRO MARCELO CAETANO 

PINTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 

13191698, 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 sido oportunizado a superação da falta de documento que se fazia 

imprescindível e não tendo a parte atendido a 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, 20 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: 1001138-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLISE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 17 de 

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

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001127-25.2018.8.11.0007 REQUERENTE: OLINDA MARIA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a 

parte exequente para emendar a petição inicial (ID. 13112145), 

especificamente para regularizar a representação judicial, referida parte 

quedou inerte. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, o que faço 

com fundamento no art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

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

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

sendo requerido, arquivem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 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: 1001058-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA FONSECA SANSAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001058-90.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA LUCIA FONSECA 

SANSAO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos. 

RECEBO o pleito de emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 

12885474) no que tange à organização dos documentos que a 

acompanham. Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos comprovante de endereço atualizado e em nome da parte, ou se for 

o caso, documento que comprove ser a mesma proprietária ou residente 

no imóvel constante do referido comprovante, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Cumprida a determinação contida no parágrafo anterior, 

intime-se a autora, bem como cite-se a parte requerida para 

comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, constando as 

advertências legais. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 20 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8010919-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOMBOROWSKI E DOMBOROWSKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COGELTA-CONSTRUCOES GERAIS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora da penhora 

infrutífera, bem como para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sob 

pena de Extinção do feito.

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 119820 Nr: 7347-95.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evair Peixoto Hoinoski, Valerio Viana dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Souza - OAB:16241, Higor Huynter Carinhena - OAB:8061-B/MT, 

Jairo Cezar da Silva - OAB:16249/O

 Processo nº 7347-95.2014.811.0007

Código 119820

5ª Vara

VISTOS ETC.

Considerando o pleito ministerial às fls. 302/302v DESIGNO audiência para 

o dia 23 de outubro de 2018 às 16h00min para realização de interrogatório 

do acusado Valério Viana dos Santos, devendo ser intimado no endereço 

indicado pelo Ministério Público.

Outrossim, com a resposta do ofício expedido às fls. 306, DETERMINO a 

remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 12 de junho de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 152696 Nr: 2388-76.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Stroher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Souza - OAB:16241

 Processo n.º 2388-76.2017.811.0007

Código: 152696

 Vistos etc.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição 

sumária.

Além do mais, entendo que as alegações defensivas às fls. 61/69 

prescindem do regular prosseguimento do feito, sendo que são 

dependentes da resolução do mérito da demanda, pelo que depende de 

instrução probatória verticalizada.

Assim, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 14h30min.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada.

Consigno que eventual proposta de suspensão condicional do processo, 

se cabível, será analisada na referida solenidade.

Alta Floresta/MT, 12 de junho de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 165758 Nr: 1901-72.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liane Carla Zimpel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Pinto da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Fernando Cesa - 

OAB:17596/MT, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO FERREIRA ROQUE - 

OAB:16630-A

 Vistos.

 Excepcionalmente, redesigno a audiência para o dia 06 de agosto de 2018 

às 15h00min, devendo o patrono do réu Gaspar Pinto da Costa trazer sua 

testemunha independente de intimação, sob pena de preclusão. Cumpra – 

se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108240 Nr: 3672-61.2013.811.0007

 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: Symone Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Pereira Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WANDERLEI PEREIRA LEMOS, Cpf: 

46052372168, Rg: 806.535, Filiação: Antonio Pereira Lemes e Alvina Silva 

de Jesus, data de nascimento: 16/01/1968, brasileiro(a), natural de 

Icaraima-PR, solteiro(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Symone Aparecida de Oliveira, por seu procurador, 

vem propor presente Ação de Obrigação de Fazer Decorrente da não 

Transferência de Veículo c/c Pedido de Tutela Antecipada Urgente em 

desfavor de Wanderlei Pereira Lemos, brasileiro, casado, serviços gerais, 

RG: 806.535. SSP/MT, CPF: 460.523.721-68, residente e domiciliado no 

Jardim Panorama, na Rua da Seringueira n° 41, Quadra 05, Lote 19, em 

Alta Floresta-MT, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos: DO 

RELATO DOS FATOS - A requerente contratou em 16/11/2007 com o 

executado através de instrumento particular de contrato de venda e 

compra de veículo, no qual houve a permuta do veículo Jipe Gurgel X 12, 

ano e modelo 1985, cor branca, gasolina, chassi X1212366, placa JYP 

7656, categoria particular, livre e desembaraçado de qualquer ônus, 

conforme recibo de venda no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos 

reais) por 01 (uma) motocicleta Yamaha - YBR 125 E, ano e modelo 2002, 

cor preta, chassi 9C6KE010020052588, placa JZM 9291, categoria 

particular, gasolina, livre e desembaraçada de qualquer ônus, contra 

recibo no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Ressalta-se 

que o executado no ato da negociação apresentou o CRLV da motocicleta, 

objeto do contrato ora denunciado, em nome de Leonilza Julia da Silva, 

sem restrições, mas, no ato de contratar, se comprometeu a entregar para 

a exeqüente o documento em questão (CRLV da moto) em seu nome 

(Wanderlei Pereira Lemos), livre e desembaraçado de qualquer ônus. (sem 

restrições). DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO 

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. Após a assinatura do contrato acima 

descrito no dia 16/11/2007, precisamente em 11 de fevereiro de 2008, a 

requerente assinou a autorização para transferência do veículo Jipe 

Gurgel X 12, para o requerido Wanderlei Pereira Lemos, inclusive, 

entregando a ele, o documento original e o recibo para que se pudesse 
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realizar a transferência do veículo para o nome dele. A autora esclarece, 

também, que após a venda do referido veículo, o requerido, não mais 

pagou o tributo (IPVA) e Taxas do Detran e Seguro Obrigatório, 

comprovando, assim, que o veículo, ora em comento, ainda se encontra na 

propriedade da requerente Symone Aparecida de Oliveira. Pelos 

documentos ora adunados, fica mais uma vez provado que o demandado 

não fez a transferência do veículo, já que ele tinha em sua propriedade o 

documento original. Como se trata de uma pessoa responsável para com 

as suas obrigações, a requerente tentou, de todos os meios suasórios 

possíveis, resolver essa pendência que está envolvendo o seu nome. A 

preocupação da autora é que o requerido Wanderlei Pereira Lemos 

descumpriu o que foi acordado entre as partes, ou seja, ela daria o 

documento original e ele faria a transferência do veículo citado para o seu 

nome. Isso não aconteceu. As obrigações da vendedora/autora foram 

integralmente adimplidas, houve a tradição do veículo e a entrega da 

documentação (DUT) para que fosse feita a transferência junto ao órgão 

competente, ou seja, o Detran/MT. O comprador não realizou a 

transferência para o seu nome, que de acordo com a LTB deve ser feita 

em 30 dias, de acordo com o art. 123. Nos Termos do Art. 123, da Lei 

9503/95, é obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de 

Veículo quando for transferida a sua propriedade, cabendo ao novo 

proprietário adotar as providências pertinentes, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Para piorar a situação, em comento, nos autos n° 59/2008 – código 

56176 – Embargos do Devedor, o requerido Wanderlei Pereira Lemos, ao 

ser interpelado pelo Oficial de Justiça designado a efetuar a penhora do 

veículo Jipe Gurgel X 12, este respondeu "que não possui mais o veículo 

objeto da penhora, tendo vendido o automóvel a terceiros". Por isso, 

constata-se que o requerido repassou o veículo objeto da lide para uma 

terceira pessoa. A requerente torna firmar que até o momento o requerido 

não efetivou o pagamento dos débitos relativos ao veículo já citado, bem 

como não procedeu a correspondente transferência do veículo para o 

nome dele, o que vem causando grandes transtornos para a autora. Com 

esse tipo de atitude da parte ré, fica demonstrado a sua evidência da 

má-fé, pois, que em nenhum momento se preocupou em regularizar o 

veículo para a sua propriedade. A autora diversas vezes procurou pela 

parte ré no sentido de averiguar esta desagradável situação, ou seja, está 

sendo ela cobrada por algo que não é mais da responsabilidade dela. Além 

disso, fica a requerente a mercê de sofrer eventual ação de reparação de 

danos decorrida de acidente de veículo, execução de dívida por parte do 

Estado, sem falar na esfera criminal e nem tão pouco efetua o pagamento 

do tributo que recai sobre o veículo, ora em citação. Como constam nos 

documentos, os débitos que existem em nome da autora, são os débitos 

oriundos do veículo acima referido. Destarte, tal situação já vem afetando 

e afetará ainda mais o bom conceito financeiro e comercial da autora e 

trará prejuízos de difícil e até incerta reparação. Ademais, em continuando 

esta situação, a autora certamente sofrerá execução fiscal por parte do 

Estado em decorrência do débito oriundo do referido veículo. DA TUTELA 

ANTECIPADA - Como visto, a autora possui cristalino direito à concessão 

da tutela antecipatória inaudita altera parte, em face da robustez de suas 

alegações, baseado em imensa legislação específica, além da proteção 

Constitucional, sem ter de sujeitar-se aos abusos e constrangimento 

perpetrado pela parte adversa, pois, não honra com o pagamento do 

tributo deste advindo, colocando o nome da autora no rol de maus 

pagadores, obstando-o de adquirir financiamentos, parcelamentos etc. 

Também não há como se admitir que a requerente pague por aquilo que 

não deve para depois tentar recuperar a diferença em ação de repetição 

de indébito. Vale-se também da prerrogativa insculpida no artigo 273 e 

parágrafos do Estatuto Processual, para requerer inaudita altera parte, 

seja determinado ao requerido por este juízo, no prazo fixado e sob pena 

de multa diária, a efetuar a transferência do veículo e da dívida advinda 

deste para o seu nome, desde o ano de 2008.

Despacho/Decisão: Vistos em correição...Cite-se o requerido para, 

querendo, apresentar defesa no prazo legal, devendo constar do 

mandado as advertências legais (artigo 285, “in fine” e artigo 319, ambos 

do CPC). Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação ou 

seja instruída com documentos, intime-se o autor para impugnar a 

contestação, em 10 (dez) dias. Intimem-se. 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, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 18 de junho de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134748 Nr: 190-03.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivaldo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

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

 Vistos em correição.Pretende-se, através da presente, executar a 

sentença contra a Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar 

quantia certa. Assim, DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga ou remessa dos autos 

para, se quiser, IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, 

nos termos do artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) 

Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e 

façam os autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115015 Nr: 3420-24.2014.811.0007

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Roberto Daniel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sertão Agrícola Nantes e Silva Ltda, Nantes e 

Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira B. Negrão - 

OAB:MT. 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6013/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito. Em razão da sucumbência, condeno o 

autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que, com base no artigo 85, §2°, do NCPC, fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa.Quanto à Ação Cautelar em apenso (código 115015), 

em face ao exposto, JULGO-A IMPROCEDENTE, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC e, em consequência, revogo a liminar de fls.56/58, 

devendo ser dada baixa na caução entregue em garantia pelo 

Autor.Condeno, ainda, a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da 
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causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.Translade-se cópia da 

presente sentença aos autos em apenso.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com todas as baixas, 

obedecidas as normas previstas na CNGC. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126503 Nr: 3286-60.2015.811.0007

 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: Henio Luiz Faitta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Polidorio

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

OAB:17.811-0 MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Eduardo Polidório - 

OAB:13.968

 Vistos em correição.

CIENTIFIQUEM-SE as Partes acerca do Acórdão proferido, nada sendo 

requerido, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 152693 Nr: 2385-24.2017.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nantes Comércio de Produtos Agrícolas Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Pereira Braga - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126

 Posto isso, julgo improcedentes os embargos do Requerido (NCPC, art. 

702, § 8º), convertendo o mandado inicial em executivo.Condenando o 

Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários de 

advogado, que, com suporte no art. 85, § 3º, do NCPC, arbitro em 10% 

sobre o total do valor da condenação, devendo serem corrigidos 

monetariamente na forma da Lei nº 6.899/81. Transitado em julgado a 

referida decisão, determino seja intimada a parte autora, por seu 

advogado, para, no prazo de 03 (três) dias, requerer o cumprimento de 

sentença, apresentando o valor do débito atualizado.Seja a distribuição e 

autuação do feito convertida para cumprimento de sentença após o 

trânsito da presente decisão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103261 Nr: 4974-62.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Alves Pinto Ferreira

 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:

 Vistos em correição.

Acerca da impugnação à Execução, INTIME-SE a Exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se dizendo se concorda ou não com 

os valores apresentados.

Com o decurso do prazo, com ou se manifestação da Parte, voltem-me os 

autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103134 Nr: 4835-13.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Alves Damasceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juceli Zeni de Oliveira, Angelin Zeni - Espólio, 

Maria de Lourdes Arcanjo Zeni - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline Santos Damaceno - 

OAB:MT 7.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentim Peron - 

OAB:MT7524

 Vistos em correição.

CIENTIFIQUEM-SE as Partes acerca do Acórdão proferido, 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.: 103579 Nr: 5317-58.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Rodrigues Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT, Estado de Mato 

Grosso

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

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que foram interpostos dois recursos de 

apelação um pela parte autora, consoante se verifica às fls. 137/143 e 

outro pelo Estado de Mato Grosso às fls. 147/154.

Pois bem.

 Quanto ao recuso de fls. 137/143, o Estado já apresentou contrarrazões 

recursais (fls. 145/146).

Quanto ao recuso de apelação de fls. 147/154, INTIME-SE a parte 

recorrida 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 

art. 1.009.

Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

a parte para apresentar contrarrazões ou manifestarem-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, 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 item 2.3.20 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 133806 Nr: 7196-95.2015.811.0007

 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: Marilei Clessi Dal Puppo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/MT, 

Mariana Mocci Dadalto - OAB:19947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CIENTIFIQUEM-SE as Partes acerca do Acórdão proferido, nada sendo 

requerido, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116740 Nr: 4916-88.2014.811.0007

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 37 de 795



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Roberto Daniel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sertão Agrícola Nantes e Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira B. Negrão - 

OAB:MT. 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6013/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito. Em razão da sucumbência, condeno o 

autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que, com base no artigo 85, §2°, do NCPC, fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa.Quanto à Ação Cautelar em apenso (código 115015), 

em face ao exposto, JULGO-A IMPROCEDENTE, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC e, em consequência, revogo a liminar de fls.56/58, 

devendo ser dada baixa na caução entregue em garantia pelo 

Autor.Condeno, ainda, a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.Translade-se cópia da 

presente sentença aos autos em apenso.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com todas as baixas, 

obedecidas as normas previstas na CNGC. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124031 Nr: 1849-81.2015.811.0007

 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: Henio Luiz Faitta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Polidorio

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

OAB:17.811-0 MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Eduardo Polidório - 

OAB:13.968

 Vistos em correição.

CIENTIFIQUEM-SE as Partes acerca do Acórdão proferido, 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.: 125124 Nr: 2449-05.2015.811.0007

 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 da Penha Nunes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a manifestação de fl. 74, com o que a Autarquia concordou 

com os cálculos apresentados pela Exequente, HOMOLOGO o cálculo de 

fls. 70.

Portanto, EXPEÇA-SE requisição de pagamento.

Após, com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento, observando-se, se for o caso, o artigo 450, § 3º da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68614 Nr: 1579-33.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ribeiro da Silva, Maria do Socorro Alves Silva

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Acerca da impugnação à Execução, INTIME-SE a Exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se dizendo se concorda ou não com 

os valores apresentados.

Com o decurso do prazo, com ou se manifestação da Parte, voltem-me os 

autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 22806 Nr: 740-52.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meridional Indústria de Madeiras Ltda, Juarez 

Walecki Brigina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 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 Regional Federal da 1ª Região, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125509 Nr: 2655-19.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dasico Ribeiro 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 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. 194 e 

verso, 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.: 59261 Nr: 3842-09.2008.811.0007

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenilsa Ribeiro de Arueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:MT 8.615, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/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. 255 e 
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verso, 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.: 142075 Nr: 4093-46.2016.811.0007

 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: Vicente Paulo Gomes

 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: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19.142 OAB/MT, Fagner da Silva Botof - OAB:12903, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 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. 93/94 e 

verso, 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.: 133208 Nr: 6861-76.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jaquelina Lopes da Silva

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 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. 

207/209, 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.: 141469 Nr: 3775-63.2016.811.0007

 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: Carlos José 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: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19.142 OAB/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 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. 131/132 

e verso, 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.: 123940 Nr: 1806-47.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malvina Cordeiro da Cruz

 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 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. 163/164 

e verso, 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.: 143500 Nr: 4886-82.2016.811.0007

 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: Willian Líncon de Oliveira Antunes

 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: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19.142 OAB/MT, Fagner da Silva Botof - OAB:12903, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 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. 128/129 

e verso, 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.: 130100 Nr: 5184-11.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Candido 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 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. 105 e 

verso, 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.: 70230 Nr: 3203-20.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agromendes Representações Ltda -EPP, Miguel Antonio 

Mendes, M. M. Representações Ltda - ME, Tortuga Companhia Zootecnica 

Agraria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tortuga Companhia Zootecnica Agraria, 

Agromendes Representações Ltda -EPP, Miguel Antonio Mendes, M. M. 

Representações Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Campos 

Humaire Filho - OAB:SP/262.207, Fabiano Salineiro - 

OAB:136.831-SP, Franssiely Longhini Carlos Possamae - 

OAB:19968/O MT, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Campos 

Humaire Filho - OAB:SP/262.207, Fabiano Salineiro - 

OAB:136.831-SP, Rodrigo Dalforno Seemann - OAB:147574/SP

 Por fim, diante do exposto, quanto a ação cautelar, JULGO PROCEDENTE 

o pedido da parte Autora, determinando a exclusão das informações 
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negativas existentes em nome da empresa Agromendes Representações 

Ltda., M. M. Representações – ME e Miguel Antônio Mendes, referentes a 

débitos com a empresa Tortuga Companhia Zootécnica Agrária, nos 

bancos de dados dos consumidores, e consequentemente, confirmo a 

liminar de fls.89/91.Assim, quanto a ação cautelar, condeno ainda a 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e em 

honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, com fulcro no § 2° do art. 85 do Novo Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, a parte autora 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.Translade-se cópia da presente sentença aos autos em 

apenso.P.R.I.C. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68687 Nr: 1652-05.2010.811.0007

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agromendes Representações Ltda -EPP, Miguel Antonio 

Mendes, M. M. Representações Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tortuga Companhia Zootecnica Agraria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Romano de Paula - 

OAB:MT 12.421-B, Liliane Andréa do Amaral de Paula - 

OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, Sérgio 

Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Salineiro - 

OAB:136.831-SP, Rodrigo Dalforno Seemann - OAB:147574/SP

 Por fim, diante do exposto, quanto à Ação Cautelar, JULGO PROCEDENTE 

o pedido da parte Autora, determinando a exclusão das informações 

negativas existentes em nome da empresa Agromendes Representações 

Ltda., M. M. Representações – ME e Miguel Antônio Mendes, referentes a 

débitos com a empresa Tortuga Companhia Zootécnica Agrária, nos 

bancos de dados dos consumidores, e consequentemente, confirmo a 

liminar de fls.89/91.Assim, quanto a ação cautelar, condeno ainda a 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e em 

honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, com fulcro no § 2° do art. 85 do Novo Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, a parte autora 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.Translade-se cópia da presente sentença aos autos em 

apenso.P.R.I.C. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4409 Nr: 88-45.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Lemos, Narciso Francisco 

Bosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-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 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 A, 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 avaliação e intimação do(s) 

executado(s).

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 113/2018 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 

Portaria nº 101/2018/DF, de 17.5.2018, que estabeleceu a Escala de 

Plantão Regional Mensal desta Comarca para o mês de junho do corrente 

ano; CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 

CONSIDERANDO pedido de substituição formulado pela Gestora Vanessa 

Faria de Freitas; RESOLVE: Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 

101/2018/DF, de 17.5.2018, no que tange ao Plantão Judiciário Regional 

dos Gestores Judiciários desta Comarca, nos dias abaixo especificado:

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: Período: 

Dias 8 e 9 de JUNHO de 2018. Gestor (a): Judiciário (a): ANA CARLA DE 

CASTRO PENTEADO Telefones: (66) 99635-3887

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: Período: De 

10 a 15 de JUNHO de 2018.Gestor (a): Judiciário (a): VANESSA FARIA DE 

FREITAS Telefones: (66) 98458-0580

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 – CNGC).

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 

véspera 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 - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 14 de junho de 2018. 

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 114/2018

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 Portaria nº 101/2018/DF, de 17.5.2018, que 

estabeleceu a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o 

mês de junho de 2018;

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 - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 101/2018/DF, de 17.5.2018, no 

que tange ao Plantão Judiciário da Comarca de Barra do Garças, no 

período abaixo especificado:

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX:

Período: Dias 16 e 17 de JUNHO 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

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 – CNGC).

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 

véspera 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 - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 14 de junho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 108/2018 - Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE 

PLANTÃO para o mês de AGOSTO de 2018, integrada pelos Meritíssimos 
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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 108/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Decisão

 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS CÓDIGO 192555

 INTIMAÇÃO DE GAUDÊNCIO FRANCISCO DE OLIVEORA , IRIZ VERZANE 

PERES E JOSÉ ELEVAIR DE MATOS, na qualidade de proprietários 

primitivos do imóvel matriculado sob o n.º 40.215, acerca do inteiro teor da 

r. sentença abaixo transcrita: 1. Trata-se de Pedido de Providências 

formulado pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do 

Garças, visando averiguar a regularidade da matrícula nº 40.215 - Livro 

02, com área de 2.114,00ha e 9.765m², situado no Município de Novo São 

Joaquim, antes Comarca de Barra do Garças - MT. 2. Informa o oficial 

registrador que as averbações AV-03 a AV-11, retratam que partes da 

área acima descrita foram transferidas separadamente e, em matrículas 

distintas, para a Comarca de São Félix do Araguaia/MT. 3. Relata ainda 

que, tem-se na matrícula a averbação AV-02 referente à inserção do 

código de imóvel nº 901.300.101.389.8, que deveria estar cadastrado 

junto ao INCRA, contudo, após consulta efetuada pelo Oficial junto aquele 

órgão, obteve resposta negativa. 4. Com a inicial vieram os documentos de 

fls. 07/33. 5. Após solicitação, foram juntados diversos documentos às fls. 

38, 40, 96/98. 6. Às fls. 50, 69/70, consta que todos os proprietários 

atuais e primitivos foram intimados a se manifestarem, tendo o prazo 

transcorrido "in albis". 7. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. 

É o Relatório. Matrícula nº 40.215 (fls. 07/08). 8. A matrícula nº 40.215 

refere-se a uma área de terras situada no Município de Novo São Joaquim, 

Comarca de Barra do Garças/MT, com área de 2.114,00ha e 9.765m², 

denominada "Fazenda Santa Efigência", aberta em 29 de setembro de 

1993, de propriedade primitiva de GAUDÊNCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA e 

IRIS VEZANE PERES. Consta ter origem nas transcrições nº 8.119 (fls. 

26/27) e, nº 1.572 (fls. 28/29). Em ambas transcrições estão averbadas 

as vendas para a matrícula nº 40.215. Transcrição nº 8.119 (fls. 26/27). 

9. A transcrição nº 8.119 refere-se ao registro de um Título Definitivo de 

Propriedade, de um lote de terras situada neste Município e Comarca, com 

área de 1.064ha, no lugar denominado "Jagunço", expedido pelo DTC em 

30 de julho de 1963, em nome de IRIS VEZONI PEREZ. Nesta transcrição 

está averbada vendas para as matrícula nº 40.215 e nº 40.237. 10. O 

Título Definitivo de Propriedade foi acostado aos autos às fls. 10/101, o 

qual confere com os dados insertos na transcrição nº 8.119. Transcrição 

nº 1.572 (fls. 28/29). 11. A transcrição nº 1.572 refere-se a uma gleba de 

terras com área de 1.403,60ha, situada neste Município de Barra do 

Garças/MT, aberta em 13 de setembro de 1956, tendo como proprietário 

GAUDÊNCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. Consta ser originária da 

transcrição n° 1.337. Na transcrição nº 1.572 consta averbada a venda da 

área de 1.050ha e 9.765m² para a matrícula nº 40.215. Transcrição nº 

1.337 (fls. 30/31). 12. A transcrição nº 1.337 refere-se a uma gleba de 

terras com área de 4.847,26ha, situada neste Município e Comarca de 

Barra do Garças/MT, aberta em 03 de maio de 1956, em nome de 

BELTRÃO FERNANDES DA SILVA, e consta ter origem na transcrição n° 

1.324. Na transcrição nº 1.337 está averbada venda de área para a 

transcrição nº 1.572. Transcrição nº 1.324 (fls. 32/33). 13. A transcrição 

nº 1.324 refere-se a uma gleba de terras com área de 97.571ha, situada 

neste Município e Comarca de Barra do Garças/MT, aberta em 27 de abril 

de 1956, em nome de ABILIO MONTEIRO DA ROCHA. Nesta transcrição 

não informa qual a sua origem, mas está averbada a venda para a 

transcrição nº 1.337. 14. Ao analisar a matrícula nº 40.215, com área de 

2.114,00ha e 9.765m², bem como toda a documentação acostada aos 

autos, denota-se que sua cadeia dominial se encontra formalmente 

regular. 15. Conquanto, foi averbado na AV-02 da matrícula n° 40.215, a 

inserção do código de imóvel n° 901.300.101.389.8, que não se encontra 

cadastrado junto ao INCRA, conforme informação do Oficial Registrador à 

fl. 04, sem apresentar documento que comprove a negativa. 16. Apesar 

do Registrador também ter informado que as averbações AV-03 e AV-11 

da matrícula n° 40.215, originaram as matrículas de n° 14.510, n° 14.511, 

n° 14.512, n° 14.513, n° 14.514, n° 14.515, n° 14.516, n° 14.517 e n° 

14.518 - Livro 02 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, e que estas 

transferências de áreas não poderiam ter sido realizadas, haja vista, não 

existir elo algum entre a Comarca de Novo São Joaquim e a de São Félix 

do Araguaia, pois, os referidos municípios não são limítrofes e nem 

pertencem à mesma Comarca, não considero motivo que justifique o 

bloqueio da matrícula em análise. 17. Primeiro que, da análise realizada, a 

cadeia dominial da matrícula nº 40.215 se encontra formalmente regular, 

conforme acima exposto. 18. Segundo que, conforme contam das 

matrículas abertas no CRI de São Félix do Araguaia/MT (fls. 73/94), 

verifica-se, que o total de área transferida para àquela Comarca 

refere-se, exatamente a 1.064ha, total da área advinda da transcrição nº 

8.119, que é originária do Título Definitivo expedido pelo antigo DTC, e 

juntou à transcrição nº 1.572 para formar a matrícula nº 40.215. 

19. Terceiro que, em todas aquelas matrículas o Registrador fez constar a 

existência da Certidão de Localização expedida pelo INTERMAT sob o nº 

392/2002, a qual informa que a área de 1.064ha, em nome de IRIS VEROZI 

PEREZ, atualmente estão dentro dos limites do município de Novo Santo 

Antônio, Comarca de São Félix do Araguaia/MT. 20. Portanto, 

considerando que ao Oficial Registrador compete realizar a qualificação 

dos títulos apresentados, e no presente caso, esta qualificação se deu em 

Comarca que não é de competência deste Juízo Corregedor, conclui-se 

que a matrícula nº 40.215 apresenta-se regular, e conforme acima 

exposto, não vejo a necessidade de determinar o seu bloqueio. 

21. Contudo, cópia desta decisão deverá ser encaminhada o Juiz Diretor 

do Foro da Comarca de São Felix do Araguaia, para conhecimento e se 

entender necessário, proceder a averiguação das matrículas abertas 

naquela circunscrição. Dispositivo. 22. Posto isso, determino a devolução 

da matrícula nº 40.215 ao acervo central da Serventia de Registro de 

Imóveis desta Comarca, por não verificar irregularidade capaz de gerar 

lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé. 23. Intime-se, desta 

decisão a Oficial Registradora do Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca.24. Encaminhe-se, cópia desta decisão ao Juiz Diretor do Foro 

da Comarca de São Félix do Araguaia – MT, para conhecimento e a caso 

entender necessário, adotar providências quanto às matrículas n° 14.510, 

n° 14.511, n° 14.512, n° 14.513, n° 14.514, n° 14.515, n° 14.516, n° 14.517 

e n° 14.518, do CRI daquela Comarca. 25. Publique-se a decisão no DJE. 

26. Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 949 Nr: 1102-10.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Santa Beatriz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON AZEVEDO DOS SANTOS 

- OAB:9199/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ângelo Aurélio Gonçalves 

Pariz - OAB:74864/SP

 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.: 275609 Nr: 4489-61.2018.811.0004

 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: José Carlos Marques Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Victor Carlini Fornari - 

OAB:294340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 21 DE 

AGOSTO DE 2018, às 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. 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.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192928 Nr: 12318-35.2014.811.0004

 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: Ronaldo Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo da Rocha Dutra, Estado de Mato 

Grosso, Município de Cuiabá - MT, UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VITOR MURATA 

COSTA - OAB:11219, Patricia Capeleiro - OAB:, PEDRO OVELAR - 

OAB:6270/MT

 Vistos.

1.A fim de evitar decisão surpresa (arts.9º e 10, CPC/2015), por ser 

matéria passível de ser conhecida de ofício pelo juiz, antes de dar 

prosseguimento ao feito, INTIME-SE o autor e o requerido MARCELO para 

se manifestarem quanto à (i) legitimidade passiva deste último, haja vista o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o agente 

público não possui legitimidade passiva para ser demandado diretamente 

por atos cometidos no exercício da função pública (teoria da dupla 

garantia - RE 549.126, Rel. Min. Ayres Britto; RE 235.6025, Rel. Min. Gilmar 

Mendes; e RE 601.101, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Igualmente, 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça ((Apelação / Remessa Necessária 

19058/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/06/2015, Publicado no 

DJE 29/06/2015)

2.FIXO o prazo de 10 (dez) dias. Após, independentemente de 

manifestação das partes, conclusos para decisão.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177616 Nr: 11872-66.2013.811.0004

 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: Ézio Gerin, Jandira Mapeli Gerin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicéias Gomes Barros, Gilvan Gomes Barros, 

José Clemilton Gomes Barros, Maria Stela Beraldo Barros, DEMIAN 

HENRIQUE GERIN MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Carvalho - 

OAB:OAB/DF 1598-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, JOSE CARLOS CARVALHO - OAB:, Rafael Beraldo 

Barros - OAB:MT 12.970

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para que fiquem cientes acerca do agendamento da 

perícia, nos termos da petição do perito, informando que a mesma será 

realizada no dia 10 de agosto de 2018 às 07hs30 min, sendo que o local 

de encontro será no Hotel Colombo, situado na BR-070, Jardim Piracema, 

Barra do Garças e que após 30 min de espera o perito e seu auxiliar irão 

se deslocar em veículo próprio até a propriedade rural, objeto da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 49977 Nr: 968-65.2005.811.0004

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdALPN, CMPLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que fique 

ciente acerca do ofício juntados nos autos em fls. 211, devendo se 

manifestar nos autos no prazo de 15 dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118205 Nr: 218-25.1989.811.0004

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvan Antonio da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilva Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUARES BATISTA 

MACHADO, para devolução dos autos nº 218-25.1989.811.0004, 

Protocolo 118205, 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): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98841 Nr: 3850-24.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBSC, NBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo à 

intimação da parte autora, na pessoa do seu representante legal, para se 

manifestar sobre a atualização do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38640 Nr: 2210-93.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCD, LCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476/MT, CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - 

OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

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

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

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

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

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 
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precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 62988 Nr: 6088-55.2006.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdSM, CDSM, LdSM, DDSM, JVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

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

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

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

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

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

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

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209271 Nr: 9076-34.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Costa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 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.: 80055 Nr: 3457-70.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogamaster Comércio de Produtos 

Farmacêuticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 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.: 226169 Nr: 6569-66.2016.811.0004

 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: Aurora Wautomotsitsi'A Tserewawe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joel Tsererai'Re Werehite

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo à 

intimação da parte autora, na pessoa do seu representante legal, para se 

manifestar sobre o pedido das fls.31 no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229028 Nr: 8432-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DAMASSENA MARCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira Zuca - 

OAB:OAB/SP 233.418, Alessandro Alves Magalhães Silva - 

OAB:OAB/GO 26264, Amanda De Lima Umbelino gomes - OAB:8736, 

GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217642 Nr: 1420-89.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Multa->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdBdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Vinicius Camargo 

dos Santos - OAB:19899/O-MT, Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte executada, 

via matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 56.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221505 Nr: 3770-50.2016.811.0004

 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: ARdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdMFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrya borges freitas. - OAB:, 
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Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081, Paulo Henrique 

Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geancarlus de Souza 

Guterre - OAB:GO-35.193

 VISTOS.

1.Tendo em vista petição da mãe protocolada no processo apenso de 

código 232202, SUSPENDO acordo de visitas de fls. 120/121 homologado 

em audiência de data 19/04/2018.

 2.DÊ-SE vistas ao Ministério Público.

3.Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232202 Nr: 10611-61.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPFR, LFdMFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geancarlus de Souza Guterre - 

OAB:GO-35.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Ribeiro Rodrigues 

Silva - OAB:MT 12.081, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 VISTOS.

1. DETERMINO o desentranhamento da petição de fls. 160/161 a serem 

acostadas no processo apenso de código 221505.

2. DÊ-SE vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre as petições 

de fls.149/156 e de fl.159.

3.Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226048 Nr: 6519-40.2016.811.0004

 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: LFdMFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geancarlus de Souza Guterre - 

OAB:GO-35.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081, 

Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Paulo Sillas 

Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 VISTOS.

1.Tendo em vista a decretação da revelia de fl. 153, e não tendo havido a 

arguição de preliminares, DOU O FEITO POR SANEADO.

2. Devido as petições de fl.199 e de fls.202/203, DÊ-SE vistas ao Ministério 

Público.

3. Após, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273120 Nr: 3025-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdBdG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, TÂNIA DE FÁTIMA FANTE CRUZ - 

OAB:3.378

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para, querendo, impugnar a contestação de 

fls. 88/98, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210274 Nr: 9707-75.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Pereira da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Eliane Ferreira da Mota 

- OAB:192562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

63/64, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2.Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Honorários 

conforme acordado.

3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181372 Nr: 3235-92.2014.811.0004

 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: MEMN, KMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 VISTOS.

1. Considerando a justificativa apresentada pela requerente em fls.53/55, 

REDESIGNO para o dia 06/08/2018 às 08:00 hrs, a data para nova coleta 

de material genético, a ser realizado pelo LABVITA – Laboratório de 

Análises Clínicas, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº802, Centro 

de Barra do Garças – telefone: (66)3401-2424 / 9.9962-7864, a ser 

adimplido pela parte autora, nos termos da decisão de fls.45.

2. Ainda, cientifique-se a parte autora que o não comparecimento no dia e 

horário acima agendado, acarretará a extinção processual sem resolução 

do mérito, nos termos do art.485, III, do CPC, bem como que a recusa do 

inventariante do espólio de Eduardo Dos Santos Penteado, ora requerido 

Rogério Arantes Penteado, importará em presunção júris tantum de 

paternidade, conforme disposto nos arts. 231 e 232 do Código Civil e 

Súmula 301, do STJ.

3. INTIMEM-SE as partes desta decisão, via DJE, na pessoa de seus 

respectivos patronos.

4. COM a juntada da prova pericial nos autos, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação e após, abra-se vistas ao Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174533 Nr: 7955-39.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 21.Diante de tudo que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE a 

impugnação ao cumprimento de sentença sob alegação de excesso de 

execução, com fundamento no art. 535, §2º c/c art. 525, §4º, ambos do 

CPC/2015.22.Por consequência, HOMOLOGO os cálculos de fls. 122/132 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos tão somente quanto ao valor 

da condenação de R$155.580,47 (Cento e cinquenta e cinco mil, 

quinhentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos).23. DETERMINO a 

reelaboração dos cálculos referentes aos honorários de advogado 

sucumbenciais que deverão ser corrigidos na forma erigida no Acórdão 
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de fls. 78/81 pelo Sr. Contador judicial, utilizando-se o valor de R$1.000,00 

(Hum mil reais) como a importância devida.24.Ademais, DETERMINO a 

expedição de PRECATÓRIO REQUISITÓRIO em favor da exequente via 

sistema SGP, conforme Art. 100, CF/88 referente ao valor 

homologado.25.Deverão, ainda, serem observados os formulários próprios 

conforme preceitua a CNGC-CGJ-MT, remetendo-se ao Egrégio Tribunal de 

Justiça para providências cabíveis.26.Com os horários devidamente 

corrigidos, DETERMINO a expedição de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

em favor da patrona da parte autora, tendo em vista que se enquadra 

dentro dos limites elencados no art. 87, §12, ADCT, conforme disposto no 

art. 535, §3°, II do CPC/2015.27.Sem custas. Sem honorários, conforme 

verbete sumular 519 – STJ. 28.INTIMEM-SE as partes desta 

decisão.29.Publique-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270113 Nr: 1114-52.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenaina Nasser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenir Pinto da Silva - 

OAB:MT 12.658

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JENAINA NASSER, todos qualificados nos 

autos.

2. Vieram aos autos, manifestação do requerido alegando pagamento 

integral do valor pleiteado e requerendo a suspenção da liminar com a 

consequente quitação total do veiculo.

3. Em razão de comprovante juntado às fls. 42/42-verso há a perda 

superveniente do objeto, uma vez que a parte requerida efetuou 

pagamento integral do valor referente ao objeto desta demanda.

4. Às fls. 46 a parte autora requer a condenação da parte requerida em 

honorários advocatícios. Sendo verificado que o valor depositado pela 

parte requerida consistia na purgação da mora, razão pela qual o pedido 

fora indeferido às fls. 47.

5. Por fim, às fls. 52 requer a parte autora, que seja sentenciado o feito e 

seja condenada a parte requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios, ainda a expedição de alvará para levantamento dos valores 

depositados em juízo.

6. Após, retornaram os autos conclusos.

7. É O RELATÓTIO. DECIDO.

8. Diante de tudo que consta nos autos, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, VI do CPC/2015.

9. Ainda, DEFIRO o pedido manejado às fls. 52, devendo a Nobre Gestora 

expedir ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO depositado neste 

Juízo, conforme demonstra comprovante de depósito de fls. 42/42-v, em 

favor da parte requerente na conta disposta às fls. 52.

10. Custas pelo requerido. Sem honorários, uma vez que não houve a 

citação da requerida.

11. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 12. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164058 Nr: 5779-24.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Pereira Junqueira, Adriana Junqueira, Fabiana 

Junqueira, Silvana Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nivaldo Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, Marcelo Farias Santos de Almeida - 

OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. CUMPRA-SE a decisão proferida nos autos em apenso, devendo a 

inventariante nomeada trazer aos autos certidão negativa de débitos 

fiscais junto à Fazenda Pública Municipal em nome do de cujus Nilvado 

Junqueira.

2. Após, voltem-me conclusos para análise.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279591 Nr: 6979-56.2018.811.0004

 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: Alankardeque Lourenço Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudimira Luiz de Oliveira, Idelmar Luiz de 

Oliveira, Waildo José Luiz, Acabias José Luiz, Sérgio José Luiz, Suerlei 

Luiz de Oliveira, Suely Luiza de Oliveira Morais, Carlos Roberto José Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5.Ressalto que os documentos juntados em fls.87/106, que supostamente 

são atinentes ao pagamento parcelado das prestações avençadas, se 

tratam de cópia reprográfica cujo teor de seus elementos não viabiliza a 

análise dos dados, sendo necessária a instrução do feito com 

documentos hábeis a comprovar o preço pago pelo referido 

imóvel.6.Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, para emendar a petição inicial, especificando detalhadamente sobre 

os pedidos de perdas patrimoniais experimentadas, bem como daquilo que 

deixou de ganhar em virtude do inadimplemento contratual, apresentando 

os possíveis documentos que embasam a pretensão, sob pena de 

extinção, nos termos do art.320 , do CPC.7.Ainda, tendo em vista que a 

parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, verifico a 

necessidade da efetiva comprovação da insuficiência financeira alegada, 

conforme preceitua o art. 321 do CPC, devendo aportar ao feito, no mesmo 

prazo, cópia de suas três últimas declarações de imposto de renda ou 

outro documento atualizado que efetivamente seja hábil e útil a 

comprovação da necessidade do benefício da gratuidade da justiça, ou 

recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena de 

indeferimento do pedido.8.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254482 Nr: 9268-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Junqueira, Fabiana Junqueira, Silvana 

Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Pereira Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto, com fundamento no art. 622 Código de Processo 

Civil, REMOVO a senhora ADRIANA PEREIRA JUNQUEIRA (CPF: 

145.803.608-18) do mumus assumido nos autos 164058 e, por 

conseguinte, NOMEIO INVENTARIAMENTE a senhora ADRIANA 

JUNQUEIRA (CPF: 039.922.878-07), devendo esta prestar compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias NOS AUTOS DE INVENTÁRIO em apenso, 

CÓDIGO 164058, e complementar as primeiras declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes (art. 620, CPC/2015). 13.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, 

I, do CPC/2015.14.Sem custas e honorários.15.Transitada esta decisão em 

julgado, TRANSLADEM-SE CÓPIA DESTA, ao processo principal (cód. 

164058).16.DESAPENSEM-SE estes autos do processo em 

apenso.17.Após, ARQUIVEM-SE com as anotações de estilo. 18.Intime-se. 

Publique-se. Registre-se. 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 
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13.745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. RECEBO A EMENDA.

2. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art.98 e seguintes do 

Código de Processo Civil.

3. Este feito será processado em segredo de justiça, conforme disposto 

no art. 189, II, do Código de Processo Civil.

 4. Presentes os requisitos necessários, fundamento no artigo 528 do 

Código de Processo Civil, CITE-SE o Executado pessoalmente para no 

prazo de 03 (três) dias, pagar o débito alimentar no valor de R$ 871,82 - 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

ser-lhe determinado o protesto do provimento judicial e decretada a prisão 

civil, por inadimplência de obrigação alimentar (art. 528, § 3º), nos termos 

do que consta na inicial.

5. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 77570 Nr: 1060-38.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno, Anísio Bueno Júnior, Baltazar José de Souza, Márcia Aparecida 

Mendanha Bueno, Anisio José Bueno, João Eustáquio do Nascimento

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

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126, Marcelo Falcão Ferreira

Marcelo Falcão Ferreira - OAB:OAB/MT11242

 VISTOS.

1. Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Barratur Transporte & Turismo Ltda e outros.

2. Às fls. 98, manifesta a parte exequente pela busca junto ao Cartório 

Distribuidor acerca de eventual processo de inventário do executado Sr. 

Anísio Bueno. Requer ainda a citação por edital dos executados 

mencionados.

3. INDEFIRO o primeiro pedido retro, uma vez que não compete ao Cartório 

do Distribuidor efetuar diligências neste sentido. Contudo, em consulta 

realizada junto ao Sistema Apolo, não constato processo referente a 

processo de inventário em nome do executado Sr. Anísio Bueno até a 

presente data.

4. Quanto ao pedido de citação por edital, INDEFIRO-O, por hora, uma vez 

que não se esgotaram todos os meios cabíveis para localização das 

partes executadas, conforme prevê o art. 257 do Código de Processo 

Civil.

5. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado dos Executados 

Anísio Bueno, José Eustáquio do Nascimento, Baltazar José de Souza, 

Anísio Bueno Júnior, ainda não citados nesta ação.

 6. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar de forma específica acerca do endereço que entende correto 

para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, requer os atos 

necessários ao deslinde do feito.

7. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 213872 Nr: 11800-11.2015.811.0004

 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: EMS, Pablo Yuri Alves Santana, Cristina Pereira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Bevilacqua Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 VISTOS.

1. OUÇA-SE o Ministério Público, pelo prazo legal, nos termos do art.178, II, 

do CPC.

2. Proceda-se com o cadastramento dos patronos de fls.168, junto ao 

Sistema Apolo para o recebimento de publicações e intimações.

3. Após, voltem-me conclusos para fins do art.357, do CPC.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239862 Nr: 16165-74.2016.811.0004

 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: Elcio Rodrigues da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larc Construções Comércio e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Nunes da Silva - 

OAB:MT 18.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Silveira - 

OAB:10.410/MT, Thiago Silveira - OAB:12.963

 19.Além disso, com fundamento no art. art. 1.022 do CPC/2015, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração e, por consequência, 

NEGO-LHES provimento, ante a ausência de obscuridade e contradição na 

sentença de fls. 38/39.20.Transitada em julgado a sentença proferida, 

CERTIFIQUE-SE.21.Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274367 Nr: 3723-08.2018.811.0004

 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: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos, 

Henrique Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Machado dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:SP 390.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Trata-se de Ação de Locupletamento Ilícito movida pela Fundação Pio XII 

– Hospital de Câncer de Barretos em face de Marcelo Machado dos 

Santos, todos qualificados nos autos.

2. Às fls. 35 fora determinada a citação da parte requerida e designada 

audiência de conciliação/mediação entre as partes.

3. Contudo, realizada a diligência de citação, fora certificado pela Sra. 

Oficiala de Justiça a negativa na realização do ato em virtude de não 

encontrar o requerido (fls. 41).

4. Em ato contínuo, requer a parte autora a baixa da audiência realizada e 

pugna pela consulta de endereço via sistema infojud.

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Ao considerar a impossibilidade de citação do requerido em tempo hábil, 

DETERMINO o cancelamento da audiência designada a fim de possibilitar à 

parte autora as diligências necessárias para localizar o endereço do 

requerido.

 7. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte requerida Sr. 

Marcelo Machado dos Santos (CPF: 003.467.761.55).

 8. Com a resposta, CITE-SE o requerido, no endereço encontrado no 

banco de dados do sistema e INTIME-SE-0 para audiência de conciliação 

que REDESIGNO PARA O DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 08h00min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238344 Nr: 15035-49.2016.811.0004

 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: Luzia Lazara de Souza, Hiago Matheus Machado 

Nunes, Reyller Francisco Borges Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raimundo Francisco Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jack Marcio Maria 

Zimmermann - OAB:Oab/MT: 19207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. ACOLHO o parecer do Ministério Público, e DETERNIMO a avaliação do 
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bem imóvel de matrícula 8.682, registrado junto ao Cartório de Registro de 

Imóvel de Canarana/MT, descrito às fls. 94, no intuito de se aferir o valor 

do bem descrito, visto que o feito versa sobre interesse de parte incapaz.

2. Após, cumpridas a diligência acima e, aportado ao feito o laudo de 

avaliação do imóvel, INTIME-SE a inventariante para manifestar nos autos, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

3. Em ato contínuo, DETERMINO o cumprimento do item “3” da decisão de 

fls. 89 no que diz respeito à intimação das Fazendas Publicas Municipal, 

Estadual e Nacional para informarem se têm interesse nos feito.

4. Em seguida, ABRA-SE vistas ao Ministério Público, pelo prazo legal.

5. Cumprida integralmente, voltem-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 13930 Nr: 81-91.1999.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI ALVES ROCHA, Sérgio Luis Birck, 

Aériton Wagner Castro dos Santos, WALDOMIRO GOMES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252, Fabiana 

Nápolis Costa - OAB:mt15.569, Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP, Renato de Almeida Orro Ribeiro - 

OAB:MT 11.055

 15.Isso posto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, no que se refere ao Executado 

Valdomiro Gomes de Brito.16.Ainda, DEFIRO o pedido manejado às fls. 

951, item “a”, devendo a Nobre Gestora expedir ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO depositado neste Juízo, conforme 

demonstra o comprovante de depósito de fls. 947, em favor do Município 

de Pontal do Araguaia na conta informada às fls. 910.17.DETERMINO a 

restituição dos valores de R$20,76 (Vinte reais e setenta e seis centavos) 

e R$20,90 (Vinte reais e noventa centavos), estampados às fls. 945/946, 

ao executado Valdomiro Gomes, por se tratarem de valores penhorados 

em excesso de execução.18.Quanto ao pedido de expedição de ofício 

destinado à Justiça Eleitoral na forma pleiteada às fls. 944 e 952, 

INDEFIRO-O frente a não comprovação da negativa na realização do 

procedimento perante o órgão mencionado. Consigno que fica ressalvada 

a apreciação deste juízo em caso de eventual irregularidade.19.Ademais, 

SUSPENDO a ação, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de possibilitar à parte 

autora eventual busca pelo acervo patrimonial do executado Aériton 

Wagner Castro dos Santos, com fulcro no art. 921, §1º do CPC/2015. 

20.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, nos termos do art. 485, III, CPC/2015.21.Por fim, CERTIFIQUE-SE a 

escrivania acerca do cumprimento o transcurso do prazo para 

cumprimento da sentença de fls. 838/851 pelos executados Noemi Alves 

Rocha e Sérgio Luiz Birk. 22.Intimem-se as partes. Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203820 Nr: 5958-50.2015.811.0004

 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: Clodoaldo Alves da Silva, Maria José Maia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Jeronima Beatriz 

Jesus Goveia Zampieri, Mauro Luiz Zampieri, Daniel Oliveira do Carmo, 

Meiry Pereira Carvalho do Carmo

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria da Gloria Carmo 

Carvalho - OAB:13.722/MT

 Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de fls.131, NOMEIO como curador 

especial do requerido E.L. ESTEVES IMOBILIÁRIA, a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL para, que no prazo legal apresente defesa, visando 

assegurar sua defesa, nos termos do artigo 72, inciso II e Parágrafo 

Único, do CPC.

2. Ainda, certifique Sra. Gestora, acerca do decurso de prazo para 

apresentação de defesa dos requeridos Mauro Luiz Zampieri e Jeronima 

Beatriz Jesus Gouveia Zampieri.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209462 Nr: 9197-62.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dione Raquele Cavali

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

Lemos Bourguignon, Janaina Bezerra Bourguignon, Gabriel Bezerra 

Bourguignon, Gabriela Fernanda de Souza Bourguignon

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

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Analisando os autos, constato que o requerido GABRIEL BEZERRA 

BOURGUIGNON fora citado conforme certidão de fls. 95, a requerida 

GABRIELA FERNANDA DE SOUZA BOURGUIGNON citada conforme 

certidão de fls. 111 e JANAINA BEZERRA BOURGUIGNON via edital às fls. 

121.

2. Ademais, constato que às fls. 107 consta a devolução da Carta 

precatória para citação da requerida THAYNA LEMOS BOURGUIGNON por 

motivo de “Endereço de outra Comarca”.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 4. Frente ao exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, dar prosseguimento ao feito, a fim proceder à citação da requerida 

THAYNA LEMOS BOURGUIGNON.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 25961 Nr: 650-24.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONDE GONÇALVES DE PINAS, Palmiondas de Pinas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açofer - Indústria & Comércio Ltda, ALDAIR 

DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 18.Diante do exposto, com fundamento no art. art. 1.022 do CPC/2015, 

JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração e, por 

consequência, NEGO-LHES provimento, ante a ausência de omissão e 

contradição na decisão de fls.725/728.19.Assim, DETERMINO que sejam 

expedidos ALVARÁS DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIOS, via 

SICONDJ, conforme depósitos realizados em juízo referentes às 

prestações de pensão relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2018 

(fls. 750 e 755) em favor do exequente, na conta bancária informada às 

fls. 761.20.Após, ao considerar que o autor detém eventual débito com os 

patronos elencados na peça de fls. 764, INTIME-SE a parte requerente, 

para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar manifestação relativa ao 

pedido insculpido na petição mencionada.21.Cumprida integralmente, 

voltem-me conclusos para análise dos pedidos.22.Intime-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280128 Nr: 7284-40.2018.811.0004

 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: Augusto Bueno Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 6.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, devendo o requerente informar a perícia 

realizada administrativamente, bem como juntar aos autos outro laudo ou 

documento capaz de controvertê-la, se necessário, no prazo de 15 

(quinze) dias, com fundamento no art. 321, CPC/2015, sob pena de 

indeferimento.7.No mesmo prazo, emendar a petição inicial, conforme 

preceitua o art. 321 do CPC/2015, devendo aportar ao feito cópia de suas 

três últimas declarações de imposto de renda ou outro documento 

atualizado que efetivamente seja hábil e útil a comprovação da 

necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as 

custas e taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena de indeferimento do 

pedido.8.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274106 Nr: 3612-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Cesar Leon Bordest

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS movido 

por AUGUSTO CESAR LEON BORDEST em desfavor do MUNICÍPIO DE 

PONTAL DO ARAGUAIA-MT.

2. Às fls.10/23 o autor emendou a inicial, aportando aos autos o título 

executivo que fixou os honorários.

3. Assim, RECEBO A EMENDA, verifico também, que a parte autora 

aportou planilha de cálculo e requerimento colacionados às fls. 5/6-verso. 

Assim, em atenção ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil de 

2015, INTIME-SE a executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias 

impugnar a execução.

4. Não impugnada ou rejeitada as arguições da executada, EXPEÇA-SE 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103424 Nr: 8428-30.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weidson Alecsander Magalhães dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Souza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

196/196vº, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. SEM custas e honorários.

 3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195438 Nr: 784-60.2015.811.0004

 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: Núbio Vicente da Silva

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

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

sanados de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

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

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

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

I, do CPC.

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

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

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184554 Nr: 5933-71.2014.811.0004

 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: Ilmar Oda, Divina Maria da Silva Oda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda, Maria do Carmo 

Santos Ribeiro, Valmir Martins de Faria, Carlos Eduardo Sousa Negreiro, 

Affemat - Associação dos Funcionários da Fazenda de Mato Grosso - 

03.216.650/000, Domingos Lopes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DA 

UNIÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - USUCAPIÃO, para devolução 

dos autos nº 5933-71.2014.811.0004, Protocolo 184554, no prazo de 48 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104119 Nr: 9121-14.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. da Silva Reis Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 9121-14.2010.811.0004, 

Protocolo 104119, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198116 Nr: 2560-95.2015.811.0004

 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: Valdice Maria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ursina Antonia de Araujo, TERCEIROS 

INCERTOS E NÃO SABIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GNOTA MARIA 

OLIVEIRA ALVES, para devolução dos autos nº 2560-95.2015.811.0004, 

Protocolo 198116, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19570 Nr: 499-92.2000.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Domingos da Silva, Alonso José Ribeiro 

Filho, ALBINO DOMINGOS PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 
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Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Érika Carvalho Assis - OAB:MT 10.905, Fabiana 

Napólis Costa - OAB:MT 15.569, HIGGOR VIRGILIO COSTA - 

OAB:OAB/MT E-16673, Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - 

OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN, para devolução dos autos nº 499-92.2000.811.0004, 

Protocolo 19570, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210283 Nr: 9717-22.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaristo Roberto Vieira Cruz

 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 

9717-22.2015.811.0004, Protocolo 210283, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182747 Nr: 4469-12.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio José do Carmo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 

4469-12.2014.811.0004, Protocolo 182747, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97228 Nr: 2211-68.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stella Maris Pereira Contini

 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 

2211-68.2010.811.0004, Protocolo 97228, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92944 Nr: 6728-53.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Jacomini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

6728-53.2009.811.0004, Protocolo 92944, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92814 Nr: 6627-16.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Araújo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

6627-16.2009.811.0004, Protocolo 92814, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174237 Nr: 7563-02.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Faber Viegas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONDON BRASIL VIEGAS - 

OAB:14206

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

7563-02.2013.811.0004, Protocolo 174237, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242118 Nr: 786-59.2017.811.0004

 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: LRdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPdN

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

ABREU - OAB:15984, Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REINALDO LEITE DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 786-59.2017.811.0004, Protocolo 

242118, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269094 Nr: 378-34.2018.811.0004

 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: Ministério Público, Maria Rosa Lopes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

378-34.2018.811.0004, Protocolo 269094, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267380 Nr: 17581-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Mercliades 

Ferraz do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 
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Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

17581-43.2017.811.0004, Protocolo 267380, 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.: 271252 Nr: 1774-46.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul

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

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 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 correspondencia devolvida de folhas 49, no prazo 

de 05 ( cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172831 Nr: 5961-73.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521

 Certifico que os Embargos de Declaração e folhas 297 foram 

apresentados tempestivamente e, nessa oportunidade, IMPULSIONO os 

presentes autos para intimação da parte embargada, via DJE, para 

manifestação no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276005 Nr: 4741-64.2018.811.0004

 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): Hildeson Ferreira do Carmo, Raifa Ribeiro 

Hamida do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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 

recolher no prazo de cinco dias a guia da certidão requerida às folhas 45, 

comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275437 Nr: 4386-54.2018.811.0004

 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: Davi Guggisberg Bicudo, Marco Aurelio Mendonça 

Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivan Pereira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marceli Fernanda Carelli - 

OAB:MT 16.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Reintegração de Posse cc pedido de condenação em danos 

materiais, movida pelas partes acima mencionadas.

2. Mantenho a decisão de fls.56/58, pelos seus próprios fundamentos.

3. Aguarde-se em Cartório a realização da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279963 Nr: 7189-10.2018.811.0004

 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: RGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. 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).

 2. Após, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189281 Nr: 9714-04.2014.811.0004

 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: Alair da Costa Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

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

OAB:MT 5.876

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 VISTOS.

1. Em fls.93/94, restou determinado por este juízo que o requerente 

realizasse a transferência da unidade consumidora nº5747589 para o seu 

nome, a fim de regularizar o polo ativo da demanda.

2. Em fls.97, a parte autora informa que se deslocou por diversas vezes 

até a empresa requerida para dar cumprimento ao ordenado, no entanto, a 

mesma se nega a realizar a transferência, ao argumento que existem 

débitos em aberto junto a unidade consumidora em questão.

3. Desta forma, considerando o contexto dos autos, em que a cobrança 

de consumo de energia elétrica refutada é datada em 09/09/2014, ou seja, 

após o falecimento da titular da unidade consumidora nº5747589 e 

cônjuge do autor, Srª. Suely Souza Silva de Moraes, ocorrido em 

12/09/2007, DETERMINO que a requerida, pelo prazo de 10 (dez) dias, 

transfira a unidade consumidora nº5747589 para o nome do requerente, 

sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), a ser revertida 

para a parte contraria, nos termos do art.297, do CPC.

4. Após, voltem-me conclusos para fins do art.357, do CPC.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176689 Nr: 10728-57.2013.811.0004

 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: Stelita de Souza, ADELINA TÓFFOLI DE ÁVILA, Anita 

Xavier da Silva, Antônio Orlando da Silva, Ana de Jesus Gomes Arruda, 

Antonio Pereira da Silva, Alci da Silva Miranda, Antonio Cordeiro Farias, 

Adão Lopes Alves, Adny Cavalcante Nery Rocha, Amania Souza Soares 

Campos, Alice Dias Dantas, Andreia Borges Silva, Adalzirene Rosa dos 

Santos Vilarinho, Carlita da Silva Saldanha, Domingas Oliveira Costa, Célia 

Regina de Campos Sireira Figueiredo, DALVINA DO REGO PORTELA 

BARBOSA, DEUZANY MATOS DA SILVA, Debora dos Santos Manciolli de 

Melas, Arleny Cavalcante Nery, Erotides de Carvalho Alves, Antonia José 

Jorge da Silva, Corcina Mendes Nery, Corina Moreira Santana, Cercilina 

Martins dos Santos, Cleuri Ribeiro Gomes, Deusa Ferreira de Souza 
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Barros, Dainy Matos de Souza, Divolina Maria Sousa Lopes, Ioni Oliveira 

Martins, FRANCISCA NOLETO ALMEIDA, Fatima de Miranda Barbosa, 

Ivanildes Souza Moreira, Iracilda Silva de Oliveira, Francisca Silva Santos, 

Joventina Firmino Maia, Juracy Nascimento Trecino, EVA SIONIRA 

CARVALHO RAMOS, ILDA SINFRONIA DE SOUZA, Gabriela da Silva 

Miranda, DEUZANY MATOS DA SILVA, Ida Raimunda Araújo Silva, Elenita 

de Andrade Souza, Ednice de Oliveira Lima, ELZIRA ANTONIA BARBOSA, 

Eunice Paes Pinto, Elzinêres Barbosa Martins, Eva Maria dos Santos 

Câmara, Elizabete Aparecida da Luz, Elizabeth Maria Chaves, Eliete A. 

Araújo do Couto, Enecilia Coelho de Figueiredo, Eliane Pereira Campos 

Silva, Eurides Vilela dos Anjos, Francisca Martins Duarte Dourado, Helenita 

Pereira dos Santos, Iraci Dias Lino, Iracema Gonzaga de Matos, Irene 

Alves de Almeida, Irene Rosa dos Santos Vilarinho, Eliete Aparecida 

Araujo Couto, Lenir Neves Nunes Viana, João de Deus Dias Pereira, Stela 

Maria Alves Vilela, LEDA MÁRCIA PEREIRA MATOS, JERÔNIMA 

MAGNONIMA DE FARIA ALMEIDA, Maria da Glória de Souza Lopes, 

Priscila Aparecida Branco Peixoto, Maria Martins dos Santos Silva, Maria 

Helena da Silva Arantes, MARIA HELENA DE CARVALHO, Rosália Gomes 

de Lima Silva, Maria Iracema Nascimento Gosler, Maria das Graças 

Parreira da Silva, Maester Olm, Luiza Luz Abreu, Maria Cristina Gehm, 

MARILSA RODRIGUES DA SILVA, Terezinha de Jesus Queiroz, Olázia 

Dourado da Silva, Maria Teresa de Lara Souza, MARIA DE LOURDES DIAS 

ROLDÃO, Sivaldina de Sousa Lima, SHERISLEY PARREIRA BEZERRA, 

Olinda Costa de Almeida, Laurita Geralda de Souza, Marilene Pereira 

Barros, Leila Souza da Silva Neves, Maria Luiza Vieira Luz, Maria José 

Moreira Santana, Maria Nazaré Martins, Maria Cordeiro Rocha, Maria 

Helena Teles Vieira, Milton Martins Cardoso, Nailde Coelho de Figueiredo 

Dantas, Mariza Carvalho da Guarda, Terezinha Pereira da Silva, Manoel 

Cândido de Rezende, Maria de Fátima Francisco Melo, Nilza Moreira da 

Silva, Maria Stella Saggin, Lucinei Freitas Lima Faria, Maria das Graças 

Silva Nascimento, Luzia Maria Araujo, Lauritam Monteiro da Silva, Maria 

Aparecida da Silva, Marlene Felizarda de Farias, Marli Oliveirada Silva 

Borges, Maria José Soares Nogueira de Moura, Marilva Valoes Metello, 

Mailde Coelho de Figueiredo, Marli de Oliveira Rocha, Maria Elza de Freitas 

Marinho, Maria da Silva Arantes, Maria Lucia Monteiro da Silva, Maria 

Natividade Maria Moraes, Miracy dos Santos Vasco, Maria D'Aparecida 

Negreiro, Maria Auxiliadora Silva Sales, Nadja Naira Coelho, Ozeny Dias 

Dantas, Regina Celia Regis Rodrigues Santos, Rosalia Mendes da Cunha, 

Raimunda Rocha Bosaipo, Nercy Pereira Campos, Vitorina Soares 

Nogueira, Valdir Sousa Vilela, VÂNIA MARIA BARBOSA VIANA, Valdenir 

Pereira da Silva, Uainy Lopes Farias, Virginia Prudente Gonçalves, 

Terezinha Furtado Queiroz, Terezinha de Jesus de Freitas Luz, Uacy 

Lopes da Silva, Zenaide Domingas Ferreira Neves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 .Com isso, faz-se imprescindível a aferição dos valores devidos, em 

decorrência da conversão da URV, em autos apartados, visto que a 

instrução do feito com documentos funcionais de cada parte é imperiosa 

na apuração do direito reconhecido para posterior cumprimento de 

sentença.10.Registre-se que a apuração da defasagem remuneratória, de 

forma individualizada, permite ao Magistrado a análise de cada caso 

concreto, dirimindo as peculiaridades de cada integrante na relação 

jurídica posta sem comprometer a rápida resolução das controvérsias e a 

tutela jurisdicional satisfativa, elencada no art. 4º, do CPC/2015.11.Assim, 

a parte interessada deverá fazer nova distribuição de ação autônoma 

requerendo a liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

determinado em sentença retificada parcialmente pelo E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, instruindo-a com cópia do título executivo judicial 

e os documentos que forem pertinentes, sem necessidade de 

recolhimento de custas, uma vez que se trata de mera fase processual, 

disposta no art. 509 e ss, do CPC/2015.12.Diante disso, INDEFIRO o pedido 

de conversão do feito em execução de sentença, vez que o polo ativo é 

formado por 133 (cento e trinta e três) litisconsorciados, tendo cada parte 

sua respectiva peculiaridade quanto ao direito reconhecido, o que obsta a 

análise do valor devido a cada parte de forma individualizada, nestes 

autos. 13.Assim, transitada em julgado e devidamente certificado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações de praxe. 14.Sem custas 

processuais. Honorários de advogado fixados quando liquidado o julgado, 

nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/2015.15.Intimem-se as partes. Às 

providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194883 Nr: 462-40.2015.811.0004

 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: EMLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdWM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto 

ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo 

juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188175 Nr: 8815-06.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Gehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soubhia e Cia Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Thiago Queiroz da Silva - OAB:16587/E

 INTIMAÇÃO do patrono da parte executada, para que pague o valor 

devido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 475-J, do 

CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227595 Nr: 7430-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 INTIMAÇÃO do patrono da parte executada, para que pague o valor 

devido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 475-J, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156706 Nr: 8954-60.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Robson da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI SAMMARCO ROSA - 

OAB:16831, Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto 

ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo 

juntar comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234448 Nr: 12344-62.2016.811.0004
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio e Transportes - ME, Darza Souza 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Processo nº 12344-62.2016 – Código 234448

SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo Estado do Mato 

Grosso em face de Comércio e Transporte – ME e outro.

Às folhas 35/37 o exequente informa a satisfação da obrigação 

administrativamente pelo executado, pugnando pela extinção do feito nos 

moldes do art. 924, II do CPC.

Frente ao exposto, ante o pagamento integral da dívida, acolho o pedido 

apresentado às folhas 64, e com amparo no artigo 924, II do Código de 

Processo Civil, julgo por sentença com julgamento do mérito, extinta a 

presente execução.

Sem custas.

P.R.I.C

Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

Barra do Garças, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196424 Nr: 1407-27.2015.811.0004

 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: Dalvina Duque dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social - Barra 

Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Araújo Barcelos - 

OAB:OAB/MT 16.778, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - 

OAB:OAB/MT7255, ÉRICA AUXILIADORA ARRUDA - OAB:12.453, 

JULIANO ALBERT SCHIMIDT - OAB:16.111, LORENA FERNANDES 

GODOY - OAB:18.892, Maykon Pereira Araujo - OAB:MT 20068/O

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da petição 

de fls. 138/145, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280055 Nr: 7235-96.2018.811.0004

 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: Maria Aparecida Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Cássia Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7235-96.2018– Código 280055

Vistos.

Trata-se de ação ordinária em que Maria Aparecida Gomes da Silva 

requerer indenização a título de danos morais e materiais, bem como a 

tutela de urgência antecipada, em face do Rita de Cássia Gomes de 

Souza.

Pugna o autor, em sede de tutela de urgência, o bloqueio do valor de 

56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).

Para a concessão da tutela de urgência, preceitua o artigo 300 do Código 

de Processo Civil, que somente esta será deferida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, haverá urgência quando existirem elementos nos autos que 

evidenciem a probabilidade do direito, elementos suficientes que convirjam 

no sentido de aparentar a probabilidade das alegações e o perigo da 

demora, por meio da cognição sumária do julgador, que demonstre que a 

parte autora possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo 

possa ser comprometido.

Dessa forma, dos autos, não se extrai elementos que demonstrem, de 

plano e de forma clara, a probabilidade que a parte autora é titular do 

direito material disputado a ensejar o deferimento da tutela de urgência.

É certo que o código de processo civil, a fim de tutelar direito que diante da 

demora poderia ensejar fato de difícil reparação, prevê a possibilidade da 

concessão in limine do pedido. Contudo, tais casos são a exceção no 

ordenamento jurídico, uma vez que posterga o princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, os documentos carreados aos autos não são suficientes, 

no momento, para desconstituírem a decisão administrativa e os efeitos 

deles decorrentes.

 Destarte, por entender que os documentos carreados aos autos não são 

suficientes, no momento, para a concessão da tutela de urgência, 

requisito necessário para a concessão da tutela vindicada, indefiro-a.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Intime-se as partes para audiência de conciliação que designo para o dia 

26.09.2018, às 13 horas, horário de Mato Grosso.

Cite-se o requerido para contestar a ação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279546 Nr: 6941-44.2018.811.0004

 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): Antônio Carlos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 6941-44.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 279546

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de ANTONIO CARLOS DE MORAIS.

CITE-SE o executado para que possa pagar, no prazo de 03 (três) dias, o 

valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o (a) 

exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado, na 

forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

O executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal. Os embargos 

não terão efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da (o) 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderá o executado requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916 do Código de Processo Civil.

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 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade.

Custas quitadas pelo exequente, conforme consta à fls. 22v/23.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Garças-MT, 15 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272610 Nr: 2709-86.2018.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Layson Bruno Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA, FUNCAB-Fundação Prof. Carlos Augusto Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willor Rodrigues Feliciano - 

OAB:24074/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2709-86.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 272610

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por LAYSON BRUNO ALVES 

DE MORAES em face de SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E FUNDAÇÃO CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB.

 A parte autora requereu o deferimento de tutela provisória, por meio de 

decisão liminar, no sentido de que as requeridas adotem providências 

necessárias à sua nomeação e investidura no cargo de soldado da Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso, com a realização de todo o 

procedimento de praxe para a posse do requerente, sob pena de 

aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

 Relata, nos autos, que prestou o concurso público de atividade policial no 

ano de 2013, sendo reprovado na quinta fase do certame, em que a banca 

examinadora julgou que o candidato, ora requerente, não era 

recomendado para o ingresso na carreira, embora aprovado nas fases 

antecedentes. A justificativa, segundo exposto, era de que não era 

portador de conduta irrepreensível e da idoneidade moral necessária.

Conforme consta na inicial, o prazo de validade do concurso é de dois 

anos, e mesmo o requerente interpondo todos os recursos administrativos 

cabíveis, não obteve a resposta devida, que demonstrasse, seguramente, 

a necessidade de eliminação do candidato no processo seletivo ao qual 

concorreu.

 Acrescenta-se ao narrado que a requerente afirma ser pessoa dotada de 

hipossuficiência financeira, não tendo condições para suportar custas 

iniciais e despesas processuais relacionadas, fato que enseja pedido de 

gratuidade da justiça para isenção dos dispêndios judiciais.

 À fls. 55, fora determinada a emenda da inicial, a qual se constata os 

autos, à fls. 56 e ss. Feita a complementação necessária, analisa-se o 

pedido em voga. Nesse sentido é que a parte autora busca a efetivação 

da prestação jurisdicional por meio do deferimento da tutela provisória de 

urgência requerida, objeto dessa decisão.

É o relatório. Passo a decidir.

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da 

tutela provisória de urgência, exige-se: i) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

Destarte, analisando os autos, percebe-se que não está configurada a 

probabilidade do direito, que indique, de maneira cristalina e evidente, o 

amparo e a necessidade de tutela jurídica por meio de medida liminar, visto 

que o objeto da lide confunde-se com o mérito, em que a análise deve ser 

estrita e cautelosa, feita com a relação jurídico-processual formada e 

lastro probatório inteiramente firmado, oportunizando-se a constituição do 

contraditório e da ampla defesa. Estas garantias constitucionais só podem 

ser sucumbidas, em sede de antecipação de tutela jurisdicional, quando 

gritante nos autos esteja o direito ventilado, sem necessidade de apuração 

da extensão do possível ato ilícito em procedimento instrutório, o que não 

se vislumbra no caso em tela.

Ademais, em sede de antecipação de provimento jurisdicional, identifica-se 

que não houve resposta das requeridas ao recurso administrativo 

interposto pelo requerente, o que não se discute, por ora, a violação do 

direito aspirado, que indique a necessidade de se impor a nomeação 

imediata do autor ao cargo pelo qual concorreu, para desempenho das 

funções pertinentes, com aplicação das medidas coercitivas cabíveis. Por 

óbvio, ante a inércia das requeridas em promover solução ágil e eficiente 

ao impasse encontrado, não pode também a via judicial ser negada ao 

demandante, em virtude do risco de supressão do direito constitucional ao 

acesso à justiça, imprescindível, portanto, a apreciação deste Juízo.

Noutro prisma, verifica-se ausência do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, desprovida a situação jurídica demonstrada 

nos autos da necessidade de medida acautelatória e imediata, visto que 

não subsiste circunstância de perecimento da busca pelo direito, em face 

de que a causa encontra-se destituída de pendência ou urgência que 

implique ônus ou adversidade no prosseguimento do feito.

 Além disso, ressalta-se que o requerente está empregado no presente 

momento, constituindo renda suficiente ao custeio doméstico, o que não 

apresenta adversidade para si ou sua família se o direito à carreira 

almejada for decidido com a regular tramitação do processo, até que o 

mérito seja resolvido ou que a demanda adentre a instrução, com 

produção probatória, uma vez esgotadas as tentativas de composição do 

conflito instaurado. Não se vislumbra negativa ao pleito final, o que se 

tutela é a decisão justa e segura, que deve ser proferida no estágio 

fecundo e propício, com a maturidade processual adequada.

 É o entendimento dominante da jurisprudência mansa e pacífica, a 

exemplo do que aduz o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

TUTELA ANTECIPADA. Apreciação do pedido após o contraditório. 

Ausência de elementos para imediata apreciação da liminar. Necessidade 

de instauração do contraditório para, só depois, com conhecimento mais 

profundo, se analisar o pedido do autor. Inexistência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Agravo desprovido. (TJ-SP - - ...: 

4741019420108260000 SP, Relator: Carvalho Viana, Data de Julgamento: 

15/12/2010, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/12/2010).

Dessa forma, não se vislumbrando urgência que justifique a procedência 

in limine litis e em inaudita altera pars, carece o pedido, no momento, de 

guarida jurisdicional de maneira a atender anteriormente à fase instrutória, 

comprometendo o deferimento da tutela provisória em medida liminar.

Assim, ausentes os requisitos essenciais autorizadores, previstos no 

dispositivo legal do art. 300 do CPC, o indeferimento do pedido liminar de 

tutela de urgência é a determinação de rigor. Isto posto, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência mediante liminar.

 Tendo em vista que, emendando a exordial, o requerente apresentou 

documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência financeira, 

com base em declaração própria, à fls. 59, e em cópias de sua CTPS com 

a comprovação de seus rendimentos, que asseveram a necessidade de 

concessão do benefício pleiteado, DEFIRO a justiça gratuita pretendida, 

nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Demais pedidos, reputando-os não ser da urgência necessária para 

apreciação em tutela provisória, com decisão liminar, serão analisados em 

procedimento instrutório ou em momento posterior.

 Ademais, CITEM-SE as requeridas para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal de 15 (quinze) dias, com observância das 

advertências legais dos arts. 335 e 344 do Código de Processo Civil. O 

prazo deve ser contado a partir da tentativa de conciliação, se esta restar 

infrutífera.

 INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 19 de setembro de 2018, 

quarta-feira, às 17h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 14 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256178 Nr: 10337-63.2017.811.0004

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Felizardo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 Processo nº 10337-63.2017.811.0004 – Código 256178

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, com 
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fundamento no Decreto-Lei 911/69, ajuizada pelo BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de VILMAR FELIZARDO 

DOS SANTOS.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/44.

A liminar foi deferia às fls. 45.

Às fls. 55 foi certificado o devido cumprimento da liminar deferida.

Às fls. 56/75, o requerido apresentou defesa, sustentando 

preliminarmente: a aplicação do artigo 53 do CDC, o qual considera nula de 

pleno direito as cláusulas que estabeleçam perda total das prestações 

pagas pelo devedor em benefício do credor, em caso de inadimplência; e a 

irregularidade da notificação do débito, pois esta deve se dar 

pessoalmente e com certificação do cartório de registro de títulos e 

documentos. No mérito, em suma, alega a cobrança excessiva, bem como 

impossibilidade de cobrança de prestações vincendas.

Às fls. 82, por sua vez, a parte requerente impugnou os termos de defesa 

da parte requerida.

É o sucinto relatório.

De inicio, cumpre esclarecer que o feito não carece de instrução 

probatória, sendo matéria puramente de direito, já existindo provas 

suficientes nos autos para tanto. Dessa forma o processo se encontra 

pronto para julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 330, I, do 

Código de Processo Civil.

Das preliminares aventadas:

Alega a parte requerida, em sede preliminar, incidência do artigo 53 do 

Código de Defesa do Consumidor, o qual considera nula de pleno direito as 

cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagassem 

benefício do credor, que em razão do inadimplemento, pleitear a resolução 

do contrato e a retomada do produto alienado.

Não obstante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de mútuo, com cláusula de alienação fiduciária, a interpretação 

do artigo 53 do CDC deve ser em consonância com o artigo 2º do 

Decreto-Lei 911/69, pois este não ofende o Microssistema Consumerista.

 Com efeito, o inadimplemento do devedor autoriza o credor a proceder a 

busca e apreensão, bem como a venda extrajudicial do bem móvel para o 

ressarcimento de seu crédito, impondo-lhe, contudo, a obrigação de 

entregar ao devedor o saldo apurado que exceda o limite do débito.

Assim, é de se afastar a primeira preliminar aventada.

Por seu turno, quanto a irregularidade da notificação extrajudicial, 

alegando que não se deu de forma pessoal assim como o não registro por 

cartório da circunscrição do ato, outrossim, não deve prosperar. Isso 

porque o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 2º, §2º, prevê que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário.

Dessa forma, em consonância do dispositivo acima citado, bem como com 

o pacífico entendimento jurisprudencial, o autor juntou aos autos, 

notadamente as fls. 33/36, a notificação por meio de carta registrada e 

devidamente recebida pessoalmente pelo requerido (fl. 36).

 Do mérito:

O alegado pela parte requerida, quanto a abusividade contratual, deve ser 

buscado em via própria, não cabendo tal discussão nestes autos, uma 

vez que a presente ação tem cunho reipersecutório. Em outras palavras, a 

ação de busca e apreensão é a medida cabível para que o fiduciário 

retome a posse do bem diante da mora do devedor, não se prestando ao 

debate de cláusulas do contrato ou de outros aspectos da relação 

contratual.

Assim, para que se torne descabida a medida é preciso afastar a mora, o 

que não se vislumbra no presente caso.

No tocante a impossibilidade da cobrança das prestações vincendas 

restou pacificado nos termos do seguinte Recurso Especial, submetido ao 

rito dos recursos repetitivos:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: ‘Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária’. 

2. Recurso Especial Provido. (STJ, REsp nº 1418593/MS, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/05/2014, DJe 27/05/2014, RMP vol. 

54 p. 419, RSTJ vol. P. 225)”

Portanto, considero sobejamente comprovada a inadimplência relatada, 

acentuando que os atos narrados pelo autor são verossímeis e 

incontroversos, o que permite concluirmos pelo julgamento favorável ao 

autor.

Constata-se, ainda, que o requerido foi regularmente constituído em mora, 

nos termos prescritos pelo § 2° do artigo 2° do Decreto-Lei n° 911/69, 

como prova da notificação extrajudicial encartado aos autos.

O pedido, portanto, encontra-se devidamente instruído com os 

documentos e providências exigidas pela Lei.

Assim, demonstrados os fatos narrados na inicial, a busca e apreensão 

merece ser julgada procedente.

Diante do exposto, com fundamento no Decreto-Lei 911/69 julgo 

PROCEDENTE a ação, declarando rescindido o contrato e consolidando 

nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do 

bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, e, por consequência, julgo 

extinto o presente feito.

Fica facultada ao autor a venda do bem, na forma do Decreto-Lei 911/69, 

devendo ser oficiado, se for o caso, ao DETRAN ou órgão similar, 

comunicando que o autor encontra-se autorizado a proceder à 

transferência do bem a terceiros que indicar.

Competirá ao autor, em caso de alienação do aludido bem, observar a 

parte final do art. 2º do Decreto-Lei 911/1969.

Pagamento de honorários advocatícios pelo requerido, ficando estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, como 

estipulado às fls. 45.

Custas pela gratuidade da justiça, em razão da declaração de fls. 77, que 

faz presunção de hipossuficiência financeira.

 Transitando em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de costume.

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

Barra do Garças/MT, 14 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279190 Nr: 6722-31.2018.811.0004

 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: LVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRV, CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 6722-31.2018.811.0004 - Cód. 279190

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.

No tocante ao pedido liminar, onde o requerente propõe a redução dos 

alimentos para a quantia equivalente a 30% do salário mínimo, DEFIRO 

PARCIALMENTE, uma vez que mostra-se imprescindível a análise de 

outros elementos e circunstâncias para se verificar a real capacidade do 

autor e necessidade dos alimentados, fixando, até a audiência de 

conciliação a ser designada, o valor de R$300,00 (trezentos reais), sem 

prejuízo de posterior acordo ou aceitação por parte dos requeridos do 

montante proposto na exordial.

 CITE-SE os requeridos, na pessoa de sua genitora, no endereço 

constante na inicial, e os INTIMEM para audiência de conciliação/mediação 

que designo para o dia 26 de setembro de 2018, às 16h00min, 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 54 de 795



Notifique-se o Ministério Público

Expeça-se o necessário.

Cite-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 18 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279988 Nr: 7194-32.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRdS, MPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 7194-32.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 279988

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por PAULO RODRIGUES DOS SANTOS em 

face de GABRIELA RODRIGUES DA SILVA.

O requerente requereu a gratuidade da justiça, isentando-o do pagamento 

de custas e demais despesas processuais. Entretanto, considerando que 

há nos autos sinais externos de riqueza, uma vez que não foram juntados 

demonstrativos de renda que corroborem com o pedido de assistência 

judiciária gratuita -, o que parece tornar presumível a capacidade do 

requerente em arcar com o devido.

 Nessa monta, em obediência ao que rege o § 2º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil, não comprovada a carência financeira e a necessidade de 

deferimento do benefício da gratuidade da justiça – previsto nos arts. 98 e 

99 do CPC -, INTIME-SE o requerente para, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, juntando aos autos documento hábil que 

serve de prova de sua situação financeira, apta à concessão da justiça 

gratuita, como cópias de suas duas últimas declarações de imposto de 

renda, holerite dos seus rendimentos, ou o comprovante de quitação das 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos 

do parágrafo único do art. 321 do CPC, e da consequente extinção do 

processo sem resolução de mérito, conforme preceitua o art. 485, I, do 

mesmo diploma legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 18 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264771 Nr: 16023-36.2017.811.0004

 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: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuci Nogueira da Cruz Zimmermann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Pasquali Pasquali - 

OAB:OAB/SP 155.574, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 16023-36.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 264771

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com pedido de liminar, 

movida por BV FINANCEIRA S/A em face de NEUCI NOGUEIRA DA CRUZ 

ZIMMERMANN.

Colhe-se dos autos que os documentos acostados à inicial demonstram a 

relação contratual entre autor e requerida, por meio da cédula de crédito 

bancário apresentada, bem como a existência da inadimplência, conforme 

notificação extrajudicial acerca da existência do débito e declaração de 

que fora expedida ao destinatário por meio de aviso postal de 

recebimento, respectivamente demonstrado à fl. 10, caracterizando, 

portanto, inércia da requerida, traduzindo-se em constituição de mora.

 Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no § 2o, dos artigos 2o e 3°, ambos do Decreto-Lei nº 911/69 

c/c Lei nº 13.043/2014.

A súmula nº 72 do STJ assim diz:

 STJ Súmula nº 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O requerente cumpriu este requisito, sendo certo que para a comprovação 

da mora da devedora alienante, na alienação fiduciária, basta a expedição 

de carta registrada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, 

não sendo necessária a prova do recebimento por parte do destinatário. 

Esse é o entendimento, vejamos:

Alienação fiduciária - Ação de busca e apreensão - Mora (Dec-lei 911-69, 

Art. 2º, parágrafos 2º e 3º)

Comprovação. Carta registrada, ao devedor, pelo Cartório de Títulos e 

Documentos. Prova suficiente, sem necessidade da comprovação do 

recebimento pelo destinatário. (Ap. 374.334-6, 4.8.87, 6ª C 1º TACSP, Rel. 

Juiz CARLOS GONÇALVES, in JTA 107-14).

Cabe anotar ainda que há receio de que o requerente sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu direito. Nesse sentido:

 SÚMULA 29 DO 2° TASP – (comprovação da mora): “A comprovação da 

mora a que alude o § 2° do Art. 2° do Decreto Lei 911/69, pode ser feito 

pela notificação extrajudicial, demonstrada pela entrega da carta no 

endereço do devedor, ainda que não obtida assinatura de seu próprio 

punho.

Frente ao exposto, tendo o autor cumprido os requisitos elencados no § 

2º, do artigo 2o e artigo 3° da Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, DEFIRO, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem MARCA CHEVROLET, MODELO 

PRISMA LT 1.4 8V 4P, COR BRANCO, ANO DE FABRICAÇÃO 2012, 

CHASSI 9BGRP69X0CG392697, PLACA OAZ8125, ECONO.FLEX, a ser 

cumprida por meio de mandado judicial, devendo no ato de apreensão ser 

efetuada a entrega do bem e seus respectivos documentos.

 Com fundamento no artigo 840, §1º, do CPC, após a apreensão do 

veículo, DETERMINO que o senhor Meirinho deposite-o em favor do autor, 

ou da pessoa de quem este indicar, mediante termo de responsabilidade, 

restando vedado o depósito em favor de terceiros, funcionários ou 

serventuários da justiça, como dispõe o artigo 697 da CNGC.

 Somente após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de Justiça deverá 

proceder a citação da parte requerida, cientificando-a acerca do conteúdo 

da petição inicial, bem como dos prazos, providências e sanções 

previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, a seguir transcritas:

 Poderá a ré efetuar o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo 

credor na inicial, prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar, 

obtendo-se, assim, a restituição do veículo livre de ônus.

 Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido o pagamento da 

integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor.

Poderá a ré apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a 

execução da liminar.

 Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, será 

decretada a revelia da requerida, conforme dispõe o artigo 344 do Código 

de Processo Civil.

 Por fim, caso reste infrutífera a execução da liminar, fica facultado à parte 

autora o disposto no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014.

 Caso não haja pagamento do débito no prazo acima assinalado, OFICIE-SE 

ao DETRAN-MT acerca da diligência realizada com o escopo de que este 

órgão, assim que informado, proceda a retirada de quaisquer ônus 

incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de Veículos 

Automotores (RENAVAM).

 Na mesma condição, não configurado o adimplemento, OFICIE-SE à 

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

comunicando a transferência deste direito, com vistas à abstenção da 

cobrança de IPVA em relação ao credor ou a quem este indicar.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças-MT, 18 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278384 Nr: 6280-65.2018.811.0004

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gibran Dias Paes de Freitas

 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:

 PROCESSO Nº 6280-65.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 278384

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com pedido de liminar, 

movida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

face de GIBRAN DIAS PAES DE FREITAS.

Colhe-se dos autos que os documentos acostados à inicial demonstram a 

relação contratual entre autor e requerido, por meio da cédula de crédito 

bancário apresentada, bem como a existência da inadimplência, conforme 

notificação extrajudicial acerca da existência do débito e declaração de 

que fora expedida ao destinatário por meio de aviso postal de 

recebimento, respectivamente demonstrado às fls. 14/15, caracterizando, 

portanto, inércia do requerido, traduzindo-se em constituição de mora.

 Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no § 2o, dos artigos 2o e 3°, ambos do Decreto-Lei nº 911/69 

c/c Lei nº 13.043/2014.

A súmula nº 72 do STJ assim diz:

 STJ Súmula nº 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O requerente cumpriu este requisito, sendo certo que para a comprovação 

da mora do devedor alienante, na alienação fiduciária, basta a expedição 

de carta registrada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, 

não sendo necessária a prova do recebimento por parte do destinatário. 

Esse é o entendimento, vejamos:

Alienação fiduciária - Ação de busca e apreensão - Mora (Dec-lei 911-69, 

Art. 2º, parágrafos 2º e 3º)

Comprovação. Carta registrada, ao devedor, pelo Cartório de Títulos e 

Documentos. Prova suficiente, sem necessidade da comprovação do 

recebimento pelo destinatário. (Ap. 374.334-6, 4.8.87, 6ª C 1º TACSP, Rel. 

Juiz CARLOS GONÇALVES, in JTA 107-14).

Cabe anotar ainda que há receio de que o requerente sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu direito. Nesse sentido:

 SÚMULA 29 DO 2° TASP – (comprovação da mora): “A comprovação da 

mora a que alude o § 2° do Art. 2° do Decreto Lei 911/69, pode ser feito 

pela notificação extrajudicial, demonstrada pela entrega da carta no 

endereço do devedor, ainda que não obtida assinatura de seu próprio 

punho.

Frente ao exposto, tendo o autor cumprido os requisitos elencados no § 

2º, do artigo 2o e artigo 3° da Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, DEFIRO, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem MARCA VOLKSWAGEN, 

MODELO GOL 1.0, COR PRATA, ANO DE FABRICAÇÃO 2010/2011, 

CHASSI 9BWAA05U1BT191125, PLACA NLU5968, RENAVAN 271107952 

a ser cumprida por meio de mandado judicial, devendo no ato de 

apreensão ser efetuada a entrega do bem e seus respectivos 

documentos.

 Com fundamento no artigo 840, §1º, do CPC, após a apreensão do 

veículo, DETERMINO que o senhor Meirinho deposite-o em favor do autor, 

ou da pessoa de quem este indicar, mediante termo de responsabilidade, 

restando vedado o depósito em favor de terceiros, funcionários ou 

serventuários da justiça, como dispõe o artigo 697 da CNGC.

 Somente após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de Justiça deverá 

proceder a citação da parte requerida, cientificando-a acerca do conteúdo 

da petição inicial, bem como dos prazos, providências e sanções 

previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, a seguir transcritas:

 Poderá o réu efetuar o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo 

credor na inicial, prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar, 

obtendo-se, assim, a restituição do veículo livre de ônus.

 Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido o pagamento da 

integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor.

Poderá o réu apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a 

execução da liminar.

 Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, será 

decretada a revelia do requerido, conforme dispõe o artigo 344 do Código 

de Processo Civil.

 Por fim, caso reste infrutífera a execução da liminar, fica facultado à parte 

autora o disposto no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014.

 Caso não haja pagamento do débito no prazo acima assinalado, OFICIE-SE 

ao DETRAN-MT acerca da diligência realizada com o escopo de que este 

órgão, assim que informado, proceda a retirada de quaisquer ônus 

incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de Veículos 

Automotores (RENAVAM).

 Na mesma condição, não configurado o adimplemento, OFICIE-SE à 

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

comunicando a transferência deste direito, com vistas à abstenção da 

cobrança de IPVA em relação ao credor ou a quem este indicar.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças-MT, 18 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264772 Nr: 16024-21.2017.811.0004

 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: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Pasquali Pasquali - 

OAB:OAB/SP 155.574, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 16024-21.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 264772

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com pedido de liminar, 

movida por BV FINANCEIRA S/A em face de OSMAR MARTINS DA SILVA.

Colhe-se dos autos que os documentos acostados à inicial demonstram a 

relação contratual entre autor e requerido, por meio da cédula de crédito 

bancário apresentada, bem como a existência da inadimplência, conforme 

notificação extrajudicial acerca da existência do débito e declaração de 

que fora expedida ao destinatário por meio de aviso postal de 

recebimento, respectivamente demonstrado à fl. 10, caracterizando, 

portanto, inércia da requerida, traduzindo-se em constituição de mora.

 Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no § 2o, dos artigos 2o e 3°, ambos do Decreto-Lei nº 911/69 

c/c Lei nº 13.043/2014.

A súmula nº 72 do STJ assim diz:

 STJ Súmula nº 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O requerente cumpriu este requisito, sendo certo que para a comprovação 

da mora do devedor alienante, na alienação fiduciária, basta a expedição 

de carta registrada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, 

não sendo necessária a prova do recebimento por parte do destinatário. 

Esse é o entendimento, vejamos:

Alienação fiduciária - Ação de busca e apreensão - Mora (Dec-lei 911-69, 

Art. 2º, parágrafos 2º e 3º)

Comprovação. Carta registrada, ao devedor, pelo Cartório de Títulos e 

Documentos. Prova suficiente, sem necessidade da comprovação do 

recebimento pelo destinatário. (Ap. 374.334-6, 4.8.87, 6ª C 1º TACSP, Rel. 

Juiz CARLOS GONÇALVES, in JTA 107-14).

Cabe anotar ainda que há receio de que o requerente sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu direito. Nesse sentido:

 SÚMULA 29 DO 2° TASP – (comprovação da mora): “A comprovação da 

mora a que alude o § 2° do Art. 2° do Decreto Lei 911/69, pode ser feito 

pela notificação extrajudicial, demonstrada pela entrega da carta no 

endereço do devedor, ainda que não obtida assinatura de seu próprio 

punho.

Frente ao exposto, tendo o autor cumprido os requisitos elencados no § 

2º, do artigo 2o e artigo 3° da Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, DEFIRO, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem MARCA MITSUBISHI, MODELO 
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L-200 (CD) TRITON GLX 4X4 MT 3.2, COR PRATA, ANO DE FABRICAÇÃO 

2012, CHASSI 93XJNKB8TDCC56761, PLACA OBB7009, a ser cumprida 

por meio de mandado judicial, devendo no ato de apreensão ser efetuada 

a entrega do bem e seus respectivos documentos.

 Com fundamento no artigo 840, §1º, do CPC, após a apreensão do 

veículo, DETERMINO que o senhor Meirinho deposite-o em favor do autor, 

ou da pessoa de quem este indicar, mediante termo de responsabilidade, 

restando vedado o depósito em favor de terceiros, funcionários ou 

serventuários da justiça, como dispõe o artigo 697 da CNGC.

 Somente após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de Justiça deverá 

proceder a citação da parte requerida, cientificando-a acerca do conteúdo 

da petição inicial, bem como dos prazos, providências e sanções 

previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, a seguir transcritas:

 Poderá o réu efetuar o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo 

credor na inicial, prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar, 

obtendo-se, assim, a restituição do veículo livre de ônus.

 Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido o pagamento da 

integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor.

Poderá o réu apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a 

execução da liminar.

 Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, será 

decretada a revelia da requerida, conforme dispõe o artigo 344 do Código 

de Processo Civil.

 Por fim, caso reste infrutífera a execução da liminar, fica facultado à parte 

autora o disposto no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014.

 Caso não haja pagamento do débito no prazo acima assinalado, OFICIE-SE 

ao DETRAN-MT acerca da diligência realizada com o escopo de que este 

órgão, assim que informado, proceda a retirada de quaisquer ônus 

incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de Veículos 

Automotores (RENAVAM).

 Na mesma condição, não configurado o adimplemento, OFICIE-SE à 

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

comunicando a transferência deste direito, com vistas à abstenção da 

cobrança de IPVA em relação ao credor ou a quem este indicar.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças-MT, 18 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279140 Nr: 6690-26.2018.811.0004

 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: Masuzo Inada

 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:

 PROCESSO Nº 6690-26.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 279140

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO proposta por MASUZO INADA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O requerente requereu a gratuidade da justiça, isentando-o do pagamento 

de custas e demais despesas processuais. Entretanto, considerando que 

há nos autos sinais externos de riqueza, uma vez que não foram juntados 

demonstrativos de renda que corroborem com o pedido de assistência 

judiciária gratuita -, o que parece tornar presumível a capacidade do 

requerente em arcar com o devido.

 Nessa monta, em obediência ao que rege o § 2º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil, não comprovada a carência financeira e a necessidade de 

deferimento do benefício da gratuidade da justiça – previsto nos arts. 98 e 

99 do CPC -, INTIME-SE o requerente para, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, juntando aos autos documento hábil que 

serve de prova de sua situação financeira, apta à concessão da justiça 

gratuita, ou o comprovante de quitação das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da peça vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 

321 do CPC, e da consequente extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme preceitua o art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 18 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269522 Nr: 694-47.2018.811.0004

 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: Aluízio Sales Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Pacheco Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joanne Varjão - OAB:19049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 694-47.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 269522

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

PERDAS E DANOS movida por ALUIZIO SALES RODRIGUES em face de 

EVA PACHECO PEREIRA SILVA.

I – 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 do Código de 

Processo Civil. Assim, considerando o cumprimento da emenda à inicial 

determinada, RECEBO a exordial na forma da lei.

II – CITE-SE a requerida, no endereço declinado na emenda à exordial, à 

fls. 34/35, para, desejando, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contestação, sob pena de revelia e seus efeitos. O prazo deve ser 

contado a partir da tentativa de conciliação, se esta restar infrutífera.

III – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 26 de setembro de 2018, 

quarta-feira, às 15h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV – Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 33 

dos autos.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 18 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274831 Nr: 3972-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Maria Mendonça Fagundes Amaral

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 3972-56.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 274831

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA movida por HELENA MARIA MENDONÇA FAGUNDES 

AMARAL em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT.

 A parte autora requereu o deferimento de tutela provisória, por meio de 

decisão liminar, no sentido de que seja concedido e incorporado à sua 

remuneração o Adicional por Tempo de Serviço (ATS), em virtude de ser 

servidora pública municipal efetiva, no cargo de assistente social do 

Sistema Único de Saúde (SUS), desde 1994, e até hoje não ter recebido o 

aditivo salarial que alega ser devido.

Relata, nos autos, que desde a sua posse, vem laborando na função a 

que é concursada e não tem recebido o ATS em seus vencimentos, direito 

este que, segundo a autora, além de ser constitucional, está previsto 

expressamente na Lei Orgânica do Município e no Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais, em 2% (dois por cento) da remuneração base, 

conforme colaciona os dispositivos legais na exordial.

Ocorre que, até então, de acordo com o que consta nos autos, a 

requerente jamais teve incorporado o acréscimo aos seus rendimentos, 
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motivo pelo qual solicitou, administrativamente, a aglutinação do benefício, 

requerimento este que está sob análise, sem a resposta devida e 

esperada pela demandante. Em uma análise retroativa, a autora demonstra 

ter direito a uma somatória de, aproximadamente, 44% (quarenta e quatro 

por cento) do valor em seu provimento.

 Acrescenta-se ao narrado que a requerente afirma ser pessoa dotada de 

hipossuficiência financeira, não tendo condições para suportar custas 

iniciais e despesas processuais relacionadas, fato que enseja pedido de 

gratuidade da justiça para isenção dos dispêndios judiciais.

 À fls. 57, fora determinada a emenda da inicial, a qual se constata os 

autos, à fls. 59 e ss. Feita a complementação necessária, analisa-se o 

pedido em voga. Nesse sentido é que a parte autora busca a efetivação 

da prestação jurisdicional por meio do deferimento da tutela provisória de 

urgência requerida, para que seja concedida a imediata incorporação do 

ATS em sua remuneração, objeto dessa decisão.

É o relatório. Passo a decidir.

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da 

tutela provisória de urgência, exige-se: i) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

Destarte, analisando os autos, percebe-se que não está configurada a 

probabilidade do direito, que indique, de maneira cristalina e evidente, o 

amparo e a necessidade de tutela jurídica por meio de medida liminar, visto 

que o objeto da lide confunde-se com o mérito, em que a análise deve ser 

estrita e cautelosa, feita com a relação jurídico-processual formada e 

lastro probatório inteiramente firmado, oportunizando-se a constituição do 

contraditório e da ampla defesa. Estas garantias constitucionais só podem 

ser sucumbidas, em sede de antecipação de tutela jurisdicional, quando 

gritante nos autos esteja o direito ventilado, sem necessidade de apuração 

da extensão do possível ato ilícito em procedimento instrutório, o que não 

se vislumbra no caso em tela.

Ressalta-se que, em virtude do requerido tratar-se da Fazenda Pública 

Municipal, preocupa-se a este Juízo a análise detalhada das 

manifestações constantes nos autos para posterior decisão, visto que os 

efeitos do cumprimento de um provimento jurisdicional, favorável a quem 

dele socorre, atingem, em maior escala, o erário como um todo, o que 

implica em intervenções naquilo que é de interesse público, como as 

finanças do ente estatal. Por isso que se preza a imprescindibilidade 

momentânea do requerido se manifestar, atendendo ainda mais as 

prerrogativas supramencionadas.

Ademais, em sede de antecipação de provimento jurisdicional, identifica-se 

que não houve resposta do requerido ao requerimento administrativo 

apresentado pela requerente, o que não se discute, por ora, a violação do 

direito aspirado, que indique a necessidade de se determinar a imediata 

incorporação do benefício pleiteado à remuneração da parte autora. Por 

óbvio, ante a inércia do requerido em promover solução ágil e eficiente ao 

impasse encontrado, não pode também a via judicial ser negada ao 

demandante, em virtude do risco de supressão do direito constitucional ao 

acesso à justiça, indispensável, portanto, a apreciação deste Juízo.

Noutro prisma, verifica-se ausência do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, desprovida a situação jurídica demonstrada 

nos autos da necessidade de medida acautelatória e imediata, visto que 

não subsiste circunstância de perecimento da busca pelo direito, em face 

de que a causa encontra-se destituída de pendência ou urgência que 

implique ônus ou adversidade no prosseguimento do feito. Isso porque a 

demandante recorreu à via judicial após prazo demasiado em que o 

adicional que defende ser devido já não lhe era pago, ou seja, 

transcorreu-se lapso suficiente para que o status emergencial da medida 

se expirasse.

 Além disso, salienta-se que a requerente está devidamente empregada no 

presente momento, constituindo renda suficiente ao custeio doméstico, o 

que não apresenta adversidade para si ou sua família se o direito à 

incorporação do ATS nos vencimentos mensais for decidido com a regular 

tramitação do processo, até que o mérito seja resolvido ou que a demanda 

adentre a instrução, com produção probatória, uma vez esgotadas as 

tentativas de composição do conflito instaurado.

 Não se vislumbra negativa ao pleito final, o que se tutela é a decisão justa 

e segura, que deve ser proferida no estágio fecundo e propício, com a 

maturidade processual adequada. De todo modo, resguarda-se a 

segurança de que, em eventual e futura condenação, o requerido é 

solvente, suportando todas as condições para que possa cumprir, 

retroativamente, o que, por ventura, for determinado por este Juízo.

Em consonância com os fundamentos supra, é o entendimento dominante 

da jurisprudência mansa e pacífica, a exemplo do que aduz o Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo:

TUTELA ANTECIPADA. Apreciação do pedido após o contraditório. 

Ausência de elementos para imediata apreciação da liminar. Necessidade 

de instauração do contraditório para, só depois, com conhecimento mais 

profundo, se analisar o pedido do autor. Inexistência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Agravo desprovido. (TJ-SP - - ...: 

4741019420108260000 SP, Relator: Carvalho Viana, Data de Julgamento: 

15/12/2010, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/12/2010).

Dessa forma, não se vislumbrando urgência que justifique a procedência 

in limine litis e em inaudita altera pars, carece o pedido, no momento, de 

guarida jurisdicional de maneira a atender anteriormente à fase instrutória, 

comprometendo o deferimento da tutela provisória em medida liminar.

Assim, ausentes os requisitos essenciais autorizadores, previstos no 

dispositivo legal do art. 300 do CPC, o indeferimento do pedido liminar de 

tutela de urgência é a determinação de rigor. Isto posto, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência mediante liminar.

 Tendo em vista que, emendando a exordial, a requerente apresentou 

documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência financeira, 

com base na comprovação de seus rendimentos, e nos demonstrativos de 

despesas médicas e hospitalares que oneraram a requerente nos últimos 

dias, que asseveram a necessidade de concessão do benefício pleiteado, 

DEFIRO a justiça gratuita pretendida, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

Demais pedidos, reputando-os não ser da urgência necessária para 

apreciação em tutela provisória, com decisão liminar, serão analisados em 

procedimento instrutório ou em momento posterior.

 Ademais, CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, com observância das advertências 

legais dos arts. 335 e 344 do Código de Processo Civil. O prazo deve ser 

contado a partir da tentativa de conciliação, se esta restar infrutífera.

 INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 26 de setembro de 2018, 

quarta-feira, às 16h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 18 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275671 Nr: 4530-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Versatti Comércio de Forros Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4530-28.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275671

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULOS CAMBIÁRIOS 

movida por AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face de VERSATTI 

COMERCIO DE FORROS LTDA.

Feita a emenda determinada à fls. 26, RECEBO a inicial na forma da lei.

CITE-SE a requerida para que, em 15 (quinze) dias, reconhecendo a 

existência da dívida descrita em título monitório, promova o pagamento 

correspondente, acrescido de honorários advocatícios na proporção de 

5% (cinco por cento) do valor da causa.

Reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor da execução, acrescido de custas e honorários 

advocatícios, a requerida poderá intentar o parcelamento do 

remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, com correção monetária 

e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

De outro modo, a requerida poderá opor embargos à ação monitória, em 

igual prazo, os quais suspenderão a eficácia do mandado monitório, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 58 de 795



conforme artigo 702, §4º, do Código de Processo Civil.

Caso não seja cumprido o mandado monitório, nem opostos embargos, 

será constituído de pleno direito o título executivo judicial, como estabelece 

o artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

 Custas quitadas pelo requerente, conforme consta à fls. 27/28.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 15 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277010 Nr: 5419-79.2018.811.0004

 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: Espólio de Mauro Ferreira de Souza, Maria de Fatima 

Mendonça de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 5419-79.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 277010

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C 

NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

PATRIMONIAL movida por ESPÓLIO DE MAURO FERREIRA DE SOUZA, 

representado pela inventariante MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA DE 

SOUSA, em face de E. L. ESTEVES - IMOBILIÁRIA.

I – 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 do Código de 

Processo Civil. Assim, feita a complementação devida, RECEBO a exordial 

na forma da lei.

 II – Tendo em vista que o requerente, emendando a inicial, à fls. 75/81, 

apresentou documentos que atestam 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 ao requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

III – CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 26 de setembro de 2018, 

quarta-feira, às 14h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 15 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279189 Nr: 6721-46.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Garcia Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 6721-46.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 279189

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de ROBERTO GARCIA MIRANDA.

 CITE-SE o requerido para que, em 15 (quinze) dias, reconhecendo a 

existência da dívida descrita em título monitório, promova o pagamento 

correspondente, acrescido de honorários advocatícios na proporção de 

5% (cinco por cento) do valor da causa.

Reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor da execução, acrescido de custas e honorários 

advocatícios, o requerido poderá intentar o parcelamento do 

remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, com correção monetária 

e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

De outro modo, o requerido poderá opor embargos à ação monitória, em 

igual prazo, os quais suspenderão a eficácia do mandado monitório, 

conforme artigo 702, §4º, do Código de Processo Civil.

Caso não seja cumprido o mandado monitório, nem opostos embargos, 

será constituído de pleno direito o título executivo judicial, como estabelece 

o artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

 Custas quitadas pelo requerente, conforme consta à fls. 12(verso)/13.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 14 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279295 Nr: 6784-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL DE FRETES RESENDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 6784-71.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 279295

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por CAIADO PNEUS LTDA - 

MATRIZ em face de CENTRAL DE FRETES RESENDE LTDA.

 CITE-SE o requerido para que, em 15 (quinze) dias, reconhecendo a 

existência da dívida descrita em título monitório, promova o pagamento 

correspondente, acrescido de honorários advocatícios na proporção de 

5% (cinco por cento) do valor da causa.

Reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor da execução, acrescido de custas e honorários 

advocatícios, o requerido poderá intentar o parcelamento do 

remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, com correção monetária 

e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

De outro modo, o requerido poderá opor embargos à ação monitória, em 

igual prazo, os quais suspenderão a eficácia do mandado monitório, 

conforme artigo 702, §4º, do Código de Processo Civil.

Caso não seja cumprido o mandado monitório, nem opostos embargos, 

será constituído de pleno direito o título executivo judicial, como estabelece 

o artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

 Custas quitadas pelo requerente, conforme consta à fls. 12/14.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 14 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279587 Nr: 6976-04.2018.811.0004

 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: Servilho Antonio de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 6976-04.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 279587

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E 
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ESTÉTICOS proposta por SERVILHO ANTÔNIO DE SOUSA em face de 

JOÃO ROSA DA SILVA.

O requerente apresentou, à fls. 14, declaração de hipossuficiência, no 

escopo de instruir o pedido de gratuidade da justiça, isentando-os do 

pagamento de custas e demais despesas processuais. Entretanto, 

considerando que há nos autos sinais externos de riqueza, uma vez que 

não foram juntados demonstrativos de renda que corroborem com o 

pedido de assistência judiciária gratuita -, o que parece tornar presumível 

a capacidade do requerente em arcar com o devido.

 Nessa monta, em obediência ao que rege o § 2º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil, não comprovada a carência financeira e a necessidade de 

deferimento do benefício da gratuidade da justiça – previsto nos arts. 98 e 

99 do CPC -, INTIME-SE o requerente para, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, juntando aos autos documento hábil que 

serve de prova de sua situação financeira, apta à concessão da justiça 

gratuita, como cópias de suas duas últimas declarações de imposto de 

renda, holerite dos seus rendimentos, ou o comprovante de quitação das 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos 

do parágrafo único do art. 321 do CPC, e da consequente extinção do 

processo sem resolução de mérito, conforme preceitua o art. 485, I, do 

mesmo diploma legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 15 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176445 Nr: 10423-73.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO CHAVES, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO THIAGO CHAVES e OUTROS, 

acerca da penhora efetivada às fls. 70 dos autos, que recaiu sobre o 

Imóvel localizado na rua Juriti, quadra 548, lote 03, Bairro Jardim Nova 

Barra, em Barra do Garças-MT, avaliado às fls. 76, no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), para que se manifeste nos autos no prazo de 

05(cinco) dias.

Despacho/Decisão: VISTOS.Intime-se o executado, nos termos do art. 

872, §2º do CPC, acerca da avaliação e penhora realizada as fls. 75/76, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-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, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de junho de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 269857 Nr: 918-82.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 VISTOS.

Estando devidamente instruída a petição inicial com a Certidão da dívida 

ativa (art. 6º, § 1º da Lei 6.830/80).

Determino a citação do executado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

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

oferecimento de bens à penhora.

Cite-se como requerido pela exequente.

No caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito exeqüendo.

Havendo penhora, proceda-se, desde logo a avaliação do bem, fazendo 

constar o valor no termo ou auto de penhora.

 Após, intime-se o devedor para, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no artigo 12 e §§ 1º, 2º e 3º 

da Lei 6.830/80.

Cite-se e intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 162392 Nr: 3553-46.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Eloiza de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Silvia Ramos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Rudinei 

Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030, Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 VISTOS.

Em vigor a decisão que determinou a avaliação por oficial de justiça, sem 

insurgência.

Defiro a expedição de novo mandado de avaliação para a construção e 

edificação, separadamente do imóvel.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202555 Nr: 5250-97.2015.811.0004

 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: Luis dos Santos Queiroz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayná Maria de Sousa Santos - 

OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a necessidade de perícia médica, NOMEIO como perito o medico 

especialista em medicina do trabalho João Batista Sa, podendo ser 

encontrado na Rua Travessa Caiapós, n° 67, Bairro Centro, em Barra do 

Garças-MT, telefone (66) 3401-6754, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), 

ressaltando que a parte requerida ficará responsável pelo adiantamento 

dos honorários periciais.

Intime-o para agendar data e hora, não podendo 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.

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 arbitro 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 60 de 795



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.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 211423 Nr: 10331-27.2015.811.0004

 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: Espolio de Dailton Sampaio de Souza, Jovita Pinto de 

Sampaio Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, requerer o 

que for de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219784 Nr: 2687-96.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Mainardi, Stefânia Mengheti 

Mainardi, Pedro Augusto Menegheti Carneiro, Sueli Menegueti Mainardi, 

Sonia Milani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:SP 198.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, 

conforme a certidão de fls 167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266035 Nr: 16809-80.2017.811.0004

 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: BNR, MNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Hortalino Oliveira - 

OAB:MT 21.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARIMA FACCIOLI CARAM - 

OAB:3460

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre proposta de acordo da fls. 46/48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271448 Nr: 1925-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Assunção Luz, Luiza Moreira da Luz, 

Aluizio Gabriel de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 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$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), para cumprimento do mandado 

judicial expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103049 Nr: 8053-29.2010.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Whashington Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primo Deliberalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - OAB:OAB-MT 

5.446, CLEBER SILVA E LIRA - OAB:169002/SP, Edvaldo Pereira da 

Silva - OAB:12552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique da Silva 

Magri - OAB:14179-A/MT, Vilma Elisa Matos Nascimento - OAB:MT 

15.719

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, se manifestar sobre petição juntada de fls. 363/371.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263128 Nr: 14946-89.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRVC, DdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josias Alves Vitor Trindade - 

OAB:MT 16.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, 

conforme fls. 23/24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277372 Nr: 5653-61.2018.811.0004

 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: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275697 Nr: 4544-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Nápolis Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, 

conforme a certidão de fls 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271888 Nr: 2203-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/163.08-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276248 Nr: 4924-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 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$ 2,50 km (dois e cinquenta quilômetros) rodados, 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.: 239433 Nr: 15842-69.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Souza e Silva, Carlos Augusto Espíndola da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosania Souza Carvalho Silva, Fidelis de Tal, 

Frank Sávio Duarte Silva, Sara Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joao Batista Alves Bezerra - 

OAB:22090/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, 

conforme a certidão de fls 111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 98278 Nr: 3288-15.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Cordeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, 

conforme f1s 119/120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 99756 Nr: 4759-66.2010.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Welder Cristian Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, manifestar 

sobre o cálculo fls. 282.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 48717 Nr: 666-36.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LOURDES SILVA DE MATOS

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias, atualizar o débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269367 Nr: 581-93.2018.811.0004

 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: J. Lopes de Oliveira & Oliveira Ltda, Joaquim Lopes de 

Oliveira, Genivaldo Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa Alves das Neves de Oliveira, Maicon 

Auto Posto Ltda, Marcio Victor de Oliveira, Fabiana Umbelina Matos Silva, 

Maicon Neves Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, 

conforme fls 84, 94 e 108.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 150491 Nr: 164-87.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sefaz - Secretaria de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Adriano dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SOAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Eromar Barbosa Belém - OAB:7003/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

legal, manifestar sobre petição juntada de fls. 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 230984 Nr: 9758-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administração de Consórios Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLECIORNEY GONCALVES DE SOUZA

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

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, 

conforme a certidão de fls 55.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 82342 Nr: 5616-83.2008.811.0004

 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: Cléria Costa Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:4729-A/MT, 

Felipe Andres Acevedo Ibanez - OAB:OAB/MT 22131/A, José 
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Martins - OAB:84.314/SP

 VISTOS.

1. Sobre a impugnação à proposta de honorários periciais, fls. 292/294, 

manifeste-se o perito em 10 (dez) dias.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 6934 Nr: 2314-32.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando de Sousa Fernandes, Walter Moreira, Antônio 

Rubens Fagundes Pereira, Ana Paula Monção Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Antônio Rubens Fagundes Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Ussiel 

Tavares da Silva Filho - OAB:MT 3150-A

 SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença, proposto por Fernando de Sousa 

Fernandes, Walter Moreira, Antônio Rubens Fagundes Pereira e Ana Paula 

Monção Oliveira, em face de Banco Bradesco Financiamento S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 As fls. 246/248 o feito fora extinto, e condenando o executado ao 

pagamento de honorários advocatícios.

As fls. 349/350 executado efetuou o pagamento de honorários 

advocatícios aos executados Fernando de Sousa Fernandes e Antônio 

Rubens Fagundes Pereira, cujo alvará de levantamento fora expedido as 

fls. 369.

As fls. 374/378 o executado apresentou impugnação à execução 

alegando excesso no valor cobrado. A exequente Ana Paula Monção 

Oliveira, as fls. 380, concordou com o valor depositado e requereu a 

expedição de alvará de levantamento do valor depositado.

Tendo em vista que o requerido adimpliu sua obrigação de forma 

espontânea, e requer ainda a extinção do feito com fundamento no art. 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO

DECIDO

Considerando que o valor da condenação já fora depositado judicialmente 

pela parte requerida, o processo realizou o seu objetivo, motivo pelo qual 

abre-se vistas para sentença extintiva nos moldes do art. 924, II do CPC.

Assim, medida que se impõe é a expedição de alvará para levantamento 

dos valores depositados e extinção do feito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo de execução, em virtude 

do pagamento, com base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente alvará de levantamento dos valores depositados 

às fls. 377, em favor parte autora, observando-se as contas indicadas as 

fls. 350.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com 

as devidas cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279962 Nr: 7188-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO BARBOSA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO, a busca e apreensão do automóvel PALIO FLEX ELX S. SERIE 

(ATTRACTIVE5) 1.0 8V FLEX, MARCA FIAT, COR VERMELHA, ANO 2017, 

MODELO 2008, CHASSI 9BD17140G85139844, PLACA NJV - 4750, a ser 

cumprida por meio de mandado judicial, devendo no ato de apreensão ser 

efetuada a entrega do bem e seus respectivos documentos. Com 

fundamento no artigo 840, §1º, do CPC, após a apreensão do veículo, 

DETERMINO que o senhor Meirinho deposite-o em favor do autor, ou da 

pessoa de quem este indicar, mediante termo de responsabilidade, 

restando vedado o depósito em favor de terceiros, funcionários ou 

serventuários da justiça, como dispõe o artigo 697 da CNGC. Somente 

após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder 

a citação da parte requerida, cientificando-a acerca do conteúdo da 

petição inicial, bem como dos prazos, providências e sanções previstas 

na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, a seguir transcritas: Poderá o 

réu efetuar o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo credor na 

inicial, prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar, obtendo-se, 

assim, a restituição do veículo livre de ônus. Decorrido o prazo de 05 

(cinco) dias sem ter havido o pagamento da integralidade da dívida, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do autor.Poderá o réu apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias após a execução da liminar. Decorridos 15 (quinze) dias e 

não sendo apresentada resposta, será decretada a revelia da requerida, 

conforme dispõe o artigo 344 do Código de Processo Civil. Por fim, caso 

reste infrutífera a execução da liminar, fica facultado à parte autora o 

disposto no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014. 

Caso não haja pagamento do débito no prazo acima assinalado, OFICIE-SE 

ao DETRAN-MT acerca da diligência realizada com o escopo de que este 

órgão, assim que informado, proceda a retirada de quaisquer ônus 

incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de Veículos 

Automotores (RENAVAM).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237225 Nr: 14280-25.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocsa Esteves Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Siqueira, Eli Teixeira de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Renato Vieira Castro - 

OAB:48689/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - 

OAB:23507/MT, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 DELIBERAÇÃO

Vistos.

Primeiramente nota-se que a parte autora não foi intimada pessoalmente 

para prestar depoimento pessoal, razão pela qual reputo de direito a sua 

oitiva requerida pelos demandados, sem contudo aplicar-lhe qualquer 

efeito negativo que imagino pretendido pelos réus. Sendo morador do 

estado de Santa Catarina, havendo previsão legal e sendo razoável o seu 

não deslocamento a este Juizo, depreque-se a sua oitiva com prazo de 60 

dias. Decorrido o prazo, venha informações.

 Por outro lado, a oitiva das testemunhas presentes colocaria em 

questionamento a realização do contraditório. O presente processo vem 

tramitando por tempo razoável e está próximo da sentença. A idade pura e 

simples da testemunha não faz com que seja afastada a ordem prevista 

no Código, embora a lei a recomende como preferência. Calha ainda 

destacar que as partes ao pugnar pela prova oral, principalmente em 

situações como a presente onde prepondera a prova documental arca 

com o ônus da marcha processual, lembrando que a presente unidade 

jurisdicional vem trabalhando com pauta de um a dois meses a diante, o 

que não demonstra necessidade de inversão na produção da prova oral.

 Fica facultado a parte interessada no depoimento pessoal do autor, no 

caso os réus, o prazo de 07 dias para juntada de perguntas a serem 

feitas pelo Juízo deprecado. Decorrido o prazo, com ou sem os quesitos, 

depreque-se à cidade de Itajaí-SC onde reside o autor.

 Após a expedição da carta precatória, venham aos autos cópia da 

sentença e certidão extraída dos autos 616-29.2013.811.0004 – Cód. 

168754, onde conste inclusive quem foram as partes citadas e que 

falaram nos autos, que tramitou na 2ª Vara deste Juizo, para apreciação 

da preliminar pendente.

 Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176560 Nr: 10569-17.2013.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Cristina Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Iracy Alves Gouveia, Rosana 

Borges Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Augusto S. 

Chataubriand - OAB:15038

 Com essas considerações, por desnecessárias maiores delongas, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos nas iniciais do presentes 

embargos. CONDENO o embargante ao pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à inicial. 

Transitada em julgado, translade-se cópia da presente sentença para os 

autos executivos apenso (Cód. 174359), e, após, que se deem baixas e 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Barra do Garças– MT, 

18 de junho de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174359 Nr: 7732-86.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Iracy Alves Gouveia, Rosana Borges 

Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Cristina Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Francisco Décio Barbosa Araújo - 

OAB:4.219-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 Vistos.

 Intime-se o exequente para atualizar o valor do crédito e requerer o que 

for de direito.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 188731 Nr: 9260-24.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvonei Lima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON NUNES RODRIGUES - 

OAB:42432/DF

 Decisão

Autos nº 188731

Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Silvonei 

Lima de Oliveira, nascido em 30.04.1990, filho de Gilvander Fernandes de 

Oliveira e Zaira Pereira de Lima, ostentando as seguintes guias de 

execução penal:

a) Guia de fls. 05/05-v: Pena: 01 (um) ano de reclusão e 60 (sessenta) 

dias multas; Regime: aberto; Crime: art.180, caput, do Código

 Penal; Data do fato: 25.01.2012; Recebimento da denúncia: 02.05.2012; 

Prisão em: 25.01.2012; Liberdade em: 25.01.2012 (fiança) Sentença: 

27.05.2014; Trânsito em julgado para a defesa e o réu: 09.06.2014; 

Trânsito em julgado para o MP: 06.06.2014 ;

 b) Guia de fls. 69/69-v: Pena: 06 (seis) anos de reclusão; Crime: art. art. 

33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06, na forma do art. 69, 

do CP; Regime: fechado; Data do fato: 09.08.2013; Recebimento da 

denúncia: 01.02.2016; Prisão em: 31.07.2015; Sentença: 06.02.2017; 

Trânsito em julgado para o MP: 22.11.2017; Trânsito em julgado para a 

defesa e réu: 22.11.2017;

 Ao compulsar os autos, denoto a existência de cálculo de pena à fl. 284, 

apontando como data de progressão de regime o dia 23.06.2018.

Pela defesa técnica do reeducando, é postulado o reconhecimento de 

273,74 (duzentos e setenta e três, setenta e quatro) dias de remição pelos 

dias de trabalho e horas de estudo.

Contudo, observando o cálculo de pena emitido em 18.05.2018, vislumbro 

que a pretensão defensiva não merece prosperar, vez que as respectivas 

datas requisitadas já estão devidamente contabilizadas no campo de 

remições, divididas em 122 dias de remição por trabalho, 113 dias de 

remição por estudo e 48 dias de remição por leitura, totalizando 283 

(duzentos e oitenta e três) dias de remição, devidamente contabilizadas, 

pelo que, homologo o cálculo de pena de fl. 284.

 Presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo o reeducando ao 

regime semiaberto dado o preenchimento do requisito temporal que 

ocorrerá no dia 23.06.2018, fixando-lhe as seguintes condições do regime 

aberto, ante a ausência de ante a ausência de colônia agrícola, industrial 

ou similar nesta Comarca:

a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 c) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

 e) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, 

salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

 f) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 g) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 h) Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 

Univar, às 13:00, sala 305, munidos de documentos pessoais, aos 

sábados.

Tratando-se da data de 23.06.2018 de um sábado, expeça-se alvará de 

autorização, devendo ser entregue ao gestor judiciário plantonista para 

dar fiel cumprimento na respectiva data.

Fica o reeducando intimado que, o descumprimento de quaisquer 

condições determinadas, poderá resultar em sua regressão de regime.

 Caso o reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca do 

Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão.

 Elabore-se novo cálculo, com data-base em 23.06.2018, alterando o 

regime para semiaberto.

Intimem-se o reeducando para o cumprimento das condições.

Em tempo, incabível a concessão de indulto ou comutação, nos termos do 

art. 3°, inciso III, c/c art. 7°, inciso I, do Decreto n°9.246/2017.

Barra do Garças, 19.06.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 9203 Nr: 2284-94.1997.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coalideg Carlos dos Santos, Coldevan Carlos 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO JOSÉ LUZ COSTA - 

OAB:8.954

 Decisão

Autos de cód. 9203

 1. Ante a ocorrência de erro material quanto à data para realização do 

sorteio de jurados no item “2” da decisão de fl. 398, retifico-a apenas 

neste ponto, de modo que, onde se lê: “Designo sorteio dos jurados, para 

a temporada de Setembro, para o dia 01.09.2018, às 13h00 (MT).”

Barra do Garças, 11.06.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 172082 Nr: 4907-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRI PÚBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yuri Silva Vasconcelos, Marcos Divino Lima de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Conforme legislação processual e nos termos do artigo 1031 da CNCG, 

impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, à intimação dos 

advogados dos apelados, para, nos termos do Art. 600 do CPP, no prazo 

de 08 (oito) dias, apresentar as contrarrazões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 178252 Nr: 102-42.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Furtado e Rocha, Eduardo Rodrigues 

Azevedo de Souza, Jhonatan Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso 

- OAB:, Dorcas Cardoso de Moraes Gonçalves - OAB:GO 11.221, 

Geancarlus de Souza Guterre - OAB:GO-35.193, Indyara Winter 

Cavalcante - OAB:MT 16.713, Leonardo André da Mata - OAB:MT 

9.126

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 249720 Nr: 5997-76.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Militino Porfírio Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Blainy Danilo Matos Barbosa - OAB:MT 16.023

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 279862 Nr: 7129-37.2018.811.0004

 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): Ducirlene Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maicon Pedro Duarte de 

Moraes - OAB:22768/MT

 Decisão

Autos de cód. 279862

 1) Trata-se de pedido de autorização de transferência de local de 

cumprimento de pena, no regime semiaberto, feito pela reeducanda 

Ducirlene Barbosa de Souza em face do nobre Juízo da Comarca de 

Montes Claros de Goias, alegando ter vínculo nesta Comarca.

2) À fl.13, o Nobre Juízo da referida Comarca, solicitou à este Juízo, 

informação acerca de vaga disponível no regime semiaberto, bem como 

instruiu documentos que comprovam a proposta de emprego para a 

reeducanda (fl.08), bem ainda, os comprovantes de endereço desta 

(fls.09/10), que estão em nome de seus genitores.

3) Em resposta ao ofício nº 201702293402, anuo com a tranferência da 

reeducanda à esta Comarca Ducirlene Barbosa de Souza, para dar 

continuidade ao cumprimento de pena no regime semiaberto.

4) Intime-se a reeducanda para dar continuidade ao cumprimento das 

condições à ela imposta no regime semiaberto naquela Comarca, neste 

juízo, bem como, para que junte certidão de nascimento, para comprovar o 

vínculo familiar com seus genitores.

5) Solicite-se a remessa do executivo de pena da reeducanda Ducirlene 

Barbosa de Souza, para fins de regularização e fiscalização do 

cumprimento de pena.

6) Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 19.6.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 160522 Nr: 1154-44.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:MT 5.629/0

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 268877 Nr: 214-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emmylee Souza da Silva, Lucas Souza Corado, 

Lucas Ribeiro de Brito Oliveira, Wkaristton Barbosa Laureano, Clayton 

Vinicios Alves dos Santos, Zildete Pereira Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva 

estatal constante da denúncia, no intuito de condenar os denunciados 

Zildete Pereira Tavares, Lucas Ribeiro de Brito Oliveira e Wkaristton 

Barbosa Lauriano, pelos delitos tipificados no artigo 155, §1º e §4º, 

incisos I, II e IV, do Código Penal e a denunciada Emmylee Souza da Silva 

como incurso no artigo 180, caput, do referido diploma legal, e absolvo os 

denunciados Lucas Souza Corado e Clayton Vinicios Alves dos Santos 

dos delitos imputados, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Passo, assim, à dosimetria da pena dos denunciados 

Zildete Pereira Tavares, Lucas Ribeiro de Brito Oliveira, Wkaristton 

Barbosa Lauriano e Emmylee Souza da Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 250284 Nr: 6406-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Luz Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 16/07/2018, às 13:30 horas, para a audiência de 

instrução e julgamento (horário oficial de Cuiabá/MT).

3. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 65 de 795



esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

5. Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

6. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(dez) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.

Intimem-se. Cumpra-se

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA DE MATOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000359-11.2018.811.0004 Pólo Ativo: ELIZABETH MARIA DE 

MATOS SANTOS Pólo Passivo: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA 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 MATERIAL E MORAL, onde em resumo, 

alega a Reclamante que adquiriu um aparelho celular, e 40 (quarenta) dias 

após a compra apresentou defeito e foi encaminhado para assistência 

(09.12.2017), sendo que três meses após (08.03.2018) ainda não recebeu 

o produto, pugnando pela devolução dos valores pagos, que somam 

R$999,00. A Reclamada na contestação, aduz que o aparelho da parte 

autora foi entregue em 09.03.2018, portanto não há que se falar em 

ausência de cumprimento de sua obrigação, pugnando pela improcedência 

da inicial. Pois bem, como se observa o aparelho da parte autora retornou 

da assistência um dia após o ingresso da presente, sendo certo que do 

período que a assistência recebeu o aparelho até a data da devolução 

transcorreu 90 dias. No Código do Consumidor é claro em seu artigo 18, 

§1º, que o vicio deverá ser sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. E 

no caso, resta evidente a desídia da reclamada que demorou 90 dias, para 

resolver a situação da parte autora, sendo evidente sua responsabilidade. 

Quanto aos danos materiais, entendo que não caberá a restituição do 

valor, pois o aparelho foi devolvido, ainda que tardiamente, não sendo 

alegado falha posterior no mesmo. Entendo que a responsabilidade da ré 

se baseia na demora da devolução do produto em perfeito estado de uso, 

o que causou transtornos a parte autora. o a Reclamada como 

fornecedora de serviços e a Reclamante como consumidora final. 2.3. 

DANO MORAL Quanto ao pedido de dano moral, 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. Ademais, tenho que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado o 

conflito administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, a Reclamada MOTOROLA INDUSTRIA LTDA a pagar a quantia 

de R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante ELIZABETH MARIA DE MATOS SANTOS, 

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 (362 STJ) . b) Sugiro 

improcedência dos pedidos de danos materiais. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EGBERTO DE TOLETO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0011592A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001089-56.2017.811.0004 Pólo ativo: PAULO EGBERTO DE 

TOLETO RIBEIRO Pólo passivo: AZUL LINHAS AEREAS 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 autora, alegando existência de omissão 

por ausência de fundamentação do quanto ao argumento do contrato ser 

abusivo. 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 
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algum ponto que devia ter se pronunciado. No caso, forçoso reafirmar, 

como já proferido em sentença, que o juiz não está obrigado à responder 

todas as alegações das partes, devendo se ater ao motivo suficiente para 

fundamentar a decisão. Dessa forma, inclusive pela simplicidade que rege 

o rito dos Juizados Especiais, a sentença se baseou nos fundamentos 

que justificassem a decisão proferida, sendo certo que englobou a 

possibilidade de abusividade ao qual foi refutada. 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 serem rejeitados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO SOARES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (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 requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 132,08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001885-47.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

APARECIDO RODRIGUES DOS PASSOS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. 

Processo: 1001885-47.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 20 de junho de 2018 

Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 132,08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010737-72.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DIELLO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUMA BARBOZA LIMA (EXECUTADO)

 

Autos nº 8010737-72.2016.811.0004 Pólo Ativo: JULIANO DIELLO 

BORGES Pólo Passivo: CLEUMA BARBOZA LIMA 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 

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, 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 
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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, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUANI COSTA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de 

R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 132,08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, protesto e negativação nos órgãos de 

proteção ao crédito, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000703-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MENDES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000703-26.2017.811.0004 Pólo Ativo: GABRIEL MENDES DE 

MELO 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 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. 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.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010061-95.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA ADRIANNA SCHAEFER DA SILVA OAB - MT14313/O 

(ADVOGADO)

JHONNY GARCIA TRINDADE MONTEIRO OAB - MT0014287A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BARROS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 

ME (EXECUTADO)

 

Autos nº 8010061-95.2014.811.0004 Pólo Ativo: JONAS PEREIRA MACIEL 

Pólo Passivo: CASA BARROS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANCA LTDA - ME 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 

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, 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 
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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, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011207-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE LEOPOLDINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SEIBE DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8010010-79.2017.811.0004 Pólo Ativo: CRISTIANE SEIBE DE 

SANTANA 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 A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011996-05.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AUGUSTO DAMACENO LUZ (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 Reclamada para se manifestar acerca da continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010413-53.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR DE FREITAS NOVAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THULIO DE QUEIROZ NOVAIS OAB - GO0035630A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010413-53.2014.811.0004 Pólo Ativo: REINALDO LEITE DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: VITOR DE FREITAS NOVAIS 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 

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 
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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, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011380-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOVANE DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001499-17.2017.811.0004 Pólo ativo: FABRICIO GONCALVES 

DOS SANTOS Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

CONTRATO da origem da divida e DOCUMENTOS que comprovam a 

cessão de credito. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possivel 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA AZAMBUJA AIRES (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)

 

Autos nº 1001651-65.2017.811.0004 Pólo Ativo: GESSICA AZAMBUJA 

AIRES 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 A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte da requerente, vez que deixou de comparecer ou 
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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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 Reclamada para se manifestar acerca da continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010017-42.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CARDOSO MURANAKA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA ELISA MATOS NASCIMENTO OAB - MT0015719A (ADVOGADO)

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CRISTINA DA SILVA COELHO (EXECUTADO)

CENIR CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA MANTA DE CARVALHO BARRETO OAB - ES0013288A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010712-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GALPAO DAS PEDRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - MT0008963A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 26/10/2018 

Hora: 13:00 (MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - MT19171/O 
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para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/07/2018 Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LUCIANO JUSTINO DA SILVA - MT0015695A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/07/2018 Hora: 13:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012310-48.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUBRIFILTROS-COMERCIO REPRESENTACAO E TRANSPORTES LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA MATELANDIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente LUBRIFILTROS-COMERCIO 

REPRESENTACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP, por meio de seu 

Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: SANDRO LUIS COSTA 

SAGGIN - MT0005734A, para se manifestar acerca da certidão do senhor 

Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAYANE ORENILDA DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/07/2018 

Hora: 14:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012555-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO VAZ FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ERALDO VAZ FERREIRA, por meio 

de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ERIN LEONEL 

VILELA - MT0015821A, para se manifestar acerca da certidão do senhor 

Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELUSANE GONCALVES BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMANNY SILVA MACHADO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

01/08/2018 Hora: 13:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010159-31.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

FABIANO SOUZA NUNES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO o pedido formulado pelo membro ministerial inserto na petição ID 

13218159, inclusive expedindo alvará eletrônico de valores na conta 

indicada, competindo a parte autora juntar aos autos a devida prestação 

de contas no prazo de 30 (trinta) dias. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se com 

URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011440-03.2016.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLE DE BAPTISTA OAB - MT19065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018 de lavra do CNJ, 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011731-71.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAYSLA ROSSANY MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Com fulcro na inteligência extraída do art. 5°, usque art. 10°, todos do 

CPC, DETEMINO seja intimada a parte exequente para, em 10 (dez) dias, 

se manifestar quanto ao pagamento voluntário do débito realizado pela 

executada, conforme se infere do comprovante de depósito judicial 

aportado no ID 7664253. É curial destacar haver indícios de litigância de 

má-fé, bem como ato atentatório a dignidade da justiça, eis porque 

ADVIRTO ao exequente que recalcitrância no requerimento de valor 

incontroverso poderá desembocar nas penalidades susso mencionadas. 

2. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011274-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY MERCEDES JUNQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY MESQUITA MORAES NAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Como bem informado pela parte autora o CNJ aprovou a utilização do 

aplicativo de mensagens WhatsApp para realização apenas das 

intimações, de tal sorte que o pedido de citação por intermédio deste 

merece ser indeferido. Isso porque, a citação é o chamamento formal da 

parte requerida ao processo, sendo que a sua inobservância poderá 

desembocar em cerceamento de defesa. Além do mais, é curial destacar 

que a forma de cumprimento desta ordem está devidamente definida nos 

três incisos do art. 18, da Lei 9.099/1995, de modo que qualquer outro 

procedimento viola o devido processo legal e, por consectário, deixa o 

processo eivado de nulidade absoluta. Frente ao exposto, INDEFIRO o 

pedido de citação por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. 2. 

Informe a parte autora em 05 (cinco) dias, o endereço atualizado da 

requerida, sob pena de extinção, calhando destacar que não sendo 

indicado a localização deverá a secretaria alocar os autos no escaninho 

"sentença". 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA MATOS DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000795-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA SOUZA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012581-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAMIL SERVICOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 
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AGROINDUSTRIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em atenção ao disposto no art. 53, §4°, da Lei 9.099/1995, bem como 

atento a certidão lavrada pelo oficial de justiça inserta no ID 13163552. 

DETERMINO à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens 

da parte executada passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção. 

2. Intime-se. 3. Ficando inerte a parte exequente, faça conclusos para 

sentença. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011815-04.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDIS AUGUSTO FIGUEIREDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BRAZ REZENDE 04769809174 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização 

dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de 

justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá 

nomear a parte exequente como fiel depositária dos indigitados bens, a 

teor do art. 840, §1°, do CPC. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525 do CPC. 4. 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5. Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011654-96.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V V G EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR OAB - MT0012664A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBERLEY SOUZA GAMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, juntar nos autos o 

cálculo atualizado do débito. Após, faça conclusos para manejo das 

ferramentas eletrônicas de constrição de bens. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011744-36.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO TELES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO B. ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, juntar nos autos o 

cálculo atualizado do débito. Após, faça conclusos para manejo das 

ferramentas eletrônicas de constrição de bens. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011973-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DE TOLEDO PICCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA BECKER SEIBERT (EXECUTADO)

Outros Interessados:

PRISCILA TAUIL (TERCEIRO INTERESSADO)

JESSICA NUNES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que a exequente indique nos 

autos o correto endereço da requerida, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000785-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARPEGIANE GONZAGA DA SILVA LIONES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 
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promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000786-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELLEN RIBEIRO DA SILVA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA LORRANE MONTALVAO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PEREIRA DE DEUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime a parte autora para, em 05 (cinco) dias, juntar nos autos 

documentos demonstrando ter realizado sua inscrição no congresso 

mencionado em data anterior a propositura da ação, sob pena de 

reconhecimento da contumácia. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000703-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO TAVARES DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA OAB - MT0019406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex, não estando 

patente a falta das condições da ação e ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a vestibular dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2. DETERMINO à Secretaria do Juizado Especial da 

Fazenda Pública que agende a audiência de tentativa de conciliação, bem 

como proceda à citação da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 6° da Lei 12.153/09, para comparecimento à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). 3. Intime-se a parte autora 

para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o não 

comparecimento acarretará em arquivamento deste pedido. 4. Cumpra-se. 

5. Expeça-se o necessário. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001119-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MENDONCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA OAB - MT0019406A (ADVOGADO)

LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE OAB - MT6272/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DETERMINO que a secretaria concretize imediatamente o despacho 

contido no ID 10262444. 2. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012983-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIDYANNE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO)

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Concretize em seu inteiro teor a sentença grafada no ID 10565784. 2. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA ROCHA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADNA ALVES DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO o pedido formulado pela parte autora na petição inserta no 

ID13707659, calhando destacar que a inércia da parte autora 

desembocará na extinção prematura do feito. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000584-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TIBERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDINEY LOPES RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Após a homologação do acordo a parte autora noticiou o 

descumprimento deste por parte do requerido, postulando pela aplicação 

das multas insertas naquele quando da sua confecção. 2. Inicialmente, 

ORDENO que a secretaria certifique incontinenti o trânsito em julgado da 

sentença homologatória, notadamente pelo fato de que as partes 

renunciaram o prazo recursal, conforme se infere da cláusula VII do 

indigitado acordo. 3. Outrossim, com fulcro na inteligência extraída do art. 

139, IV e VII, do CPC, DETERMINO que seja expedido mandado de 

desocupação do imóvel, cuja diligência deverá ser acompanhada por um 

dos oficiais de justiça atuante neste juizado especial cível, que deverá 

elaborar certidão circunstanciada das condições estruturais do imóvel. 

Sendo necessário, requisite-se força policial. 4. DEIXO de aplicar a multa 

diária para desocupação do imóvel, vez que as medidas susso 

mencionadas são suficientes para que o autor obtenha novamente a 

posse direta do bem de raiz. 5. Por fim, antes de determinar a intimação da 

parte contrária para amortizar o débito, competirá a parte 

autora/exequente juntar nos autos o cálculo atualizado do débito. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. 8. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARMORARIA MOURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO COSTA MARTINS OAB - GO41515 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO DELIBERALI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Cumpra-se sentença proferida ID 11624653.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3. Frente ao exposto, por tudo mais que dos autos constam, com 

fulcro na inteligência extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido do 

promovente de tutela provisória. 4- Designe-se audiência de conciliação e 

proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 5- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 6- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. 2. Tendo 

em vista que não há pedido especifico de tutela provisória de urgência e 

observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 

usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do 

referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 3. No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente 

cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 
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defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 8. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 9. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 10. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 12. Expeça-se o 

necessário. 13. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013061-35.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA AUGUSTA RESENDE (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018 de lavra do CNJ, 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010726-77.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ELOY AMARAL E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Após minuciosa análise dos autos, compreendo que o valor primitivo 

das astreintes é suficiente para coagir a requerida a dar vida a tutela 

provisória de urgência, além do que está dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade, eis porque INDEFIRO o requerimento 

de majoração da mencionada multa. 2. Intime-se. 3. Faça conclusos para 

prolação da pertinente sentença. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011114-77.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

J MARTINS DE ALMEIDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE FERREIRA SOUSA OAB - MT0014817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO ALVES GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL GUIMARAES OAB - MT0019235A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 
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bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012598-30.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE FERREIRA SOUSA OAB - MT0014817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002281-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNA ISABELLY SILVA FERRO (EXECUTADO)

PEDRO HENRIQUE SANTOS BOHRER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte requerente 

indique nos autos o correto endereço da requerida, sob pena de extinção 

na forma preconizada pelo art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 

Ultrapassado o prazo mencionado, faça conclusos. 2. Intime-se. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010984-87.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA GABRIELLE BALBINO RODRIGUES PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte requerente 

indique nos autos o correto endereço da requerida, sob pena de extinção 

na forma preconizada pelo art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 

Ultrapassado o prazo mencionado, faça conclusos. 2. Intime-se. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011525-23.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVIRGEM LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

se foi ou não realizado o acordo mencionado na petição inserta no ID 

11992687. Sendo negativa a resposta, deverá aquela no lapso temporal 

susso, indicar bens passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção 

do processo nos termos do art. 53, §4°, da Lei 9.099/1995. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012939-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVALDO DE JESUS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte exequente 

indique nos autos o correto endereço da parte executada, sob pena de 

extinção na forma preconizada pelo art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil. Ultrapassado o prazo mencionado, faça conclusos. 2. Intime-se. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012946-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SOUSA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte exequente 

indique nos autos o correto endereço da parte executada, sob pena de 

extinção na forma preconizada pelo art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil. Ultrapassado o prazo mencionado, faça conclusos. 2. Intime-se. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012957-43.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte exequente 

indique nos autos o correto endereço da parte executada, sob pena de 

extinção na forma preconizada pelo art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil. Ultrapassado o prazo mencionado, faça conclusos. 2. Intime-se. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8012956-58.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELLY SANTOS RESENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização 

dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a penhora aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Deste modo, caso o digno oficial de justiça 

logre encontrar bens passíveis de constrição judicial, deverá nomear 

como fiel depositária a parte exequente a exegese do art. 840, §1°, do 

CPC. Na hipótese da remoção implicar em despesas para o transporte dos 

bens, deverão elas ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato 

caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando 

o rol de bens constritos para custeá-las. Expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da dívida, 

realizando suas avaliações, na forma acima determinada indagando se a 

parte executada pretende dá-lo como pagamento da dívida. 2. Na hipótese 

de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a 

extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), 

o oficial de justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a 

residência ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 

3. Em caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de 

penhora, se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de 

conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, 

intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, que na ocasião 

poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária 

Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos que escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e 

certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial 4. 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5. Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012894-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJANIRA SOUSA NOBRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização 

dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a penhora aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Deste modo, caso o digno oficial de justiça 

logre encontrar bens passíveis de constrição judicial, deverá nomear 

como fiel depositária a parte exequente a exegese do art. 840, §1°, do 

CPC. Na hipótese da remoção implicar em despesas para o transporte dos 

bens, deverão elas ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato 

caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando 

o rol de bens constritos para custeá-las. Expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da dívida, 

realizando suas avaliações, na forma acima determinada indagando se a 

parte executada pretende dá-lo como pagamento da dívida. 2. Na hipótese 

de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a 

extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), 

o oficial de justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a 

residência ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 

3. Em caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de 

penhora, se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de 

conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, 

intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, que na ocasião 

poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária 

Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos que escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e 

certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial 4. 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5. Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000843-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA QUISSI MARTINES OAB - SP329563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA D ARC TARGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A utilização de cartas precatórias reclama a inarredável necessidade 

da prática do ato por juiz de comarca distinta, cabendo o uso da missiva 

apenas depois de exaurido outros meios disponíveis, esta é a inteligência 

extraída do enunciado 33 do FONAJE, c.f.: ENUNCIADO 33 – É dispensável 

a expedição de carta precatória nos Juizados Especiais Cíveis, 

cumprindo-se os atos nas demais comarcas, mediante via postal, por 

ofício do Juiz, fax, telefone ou qualquer outro meio idôneo de 

comunicação. 2. Não bastasse isto, de longa data as execuções no seio 

desta justiça especializada tem se prevalecido da constrição de bens por 

meio da utilização dos sistemas eletrônicos (v.g., BACENJUD, RENAJUD), 

não sendo crível o manejo da via mais tortuosa para entrega da tutela 

jurisdicional pretendida pela parte, cuidando-se de providência que 

dispensa a prática do ato por outro juiz, ou nos dizeres do enunciado 100 

do FONAJE: ENUNCIADO 100 – A penhora de valores depositados em 

banco poderá ser feita independentemente de a agência situar-se no Juízo 

da execução (XIX Encontro – Aracaju/SE). 3. Assim sendo, caso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 79 de 795



infrutíferas as tentativas de se penhorar bens mediante tais sistemas, aí 

sim seria justificável a remessa de carta precatória, do contrário 

estar-se-ia diante de ato que não se compadece com a diretriz do artigo 

236, §1º, do CPC (anterior artigo 200 do CPC de 1973), neste sentido já se 

manifestou a jurisprudência pátria: “BACENJUD. CARTA PRECATÓRIA. 

REALIZAÇÃO NA PRÓPRIA SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE. ART. 200 DO 

CPC. Não se justifica o deferimento de consulta ou penhora via Renajud 

através de carta precatória, porque a providência pode ser realizada na 

própria sede do juízo deprecante. O art. 200 do Código de Processo Civil 

somente ampara a realização de atos processuais por carta precatória, 

quando hajam de se realizar fora dos limites territoriais da comarca. 

Evidentemente o Renajud é providência que pode ser realizada dentro dos 

limites da comarca, mostrando-se desnecessária a realização da medida 

através de carta precatória”. (TRF-4 - AG: 50215128220124040000 

5021512-82.2012.404.0000, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de 

Julgamento: 02/10/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

03/10/2013) 4. Por tais razões e não estando comprovado nos autos que 

o juiz deprecante se valeu das outras vias para atingir a penhora 

pretendida com a remessa da presente carta precatória, determino a 

devolução desta sem o seu devido cumprimento. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Após, arquive-se mediante as baixas e anotações 

reclamadas. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010401-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIVISON VANDERLEI NERY (REQUERENTE)

MARIA SIRLENE PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, amoldar os pedidos 

contidos na petição do ID 11732669, em conformidade com os artigos 534 

e seguintes do Código de Processo Civil, sob pena de extinção. 2. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAYANE ORENILDA DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 20/07/2018 

Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001955-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FABIO DE TOLEDO EICHMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL E RESTAURANTE LONDRES LTDA - EPP (EXECUTADO)

LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. No âmbito dos Juizados Especiais é vedado proferir sentenças ilíquidas, 

tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Conforme se 

infere da vestibular, não há menção objetiva quanto às verbas 

pretendidas. Por tais razões, para uma perfeita intelecção da inaugural, 

DETERMINO a emenda da inaugural no prazo de 15 (quinze) dias, sanando 

os eventuais vícios no que se refere ao quantum pretendido, bem como 

atualize o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 

do CPC c/c artigo 51 da Lei nº 9.099/1995). 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBSON DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018 de lavra do CNJ, 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010937-79.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JACO SOBRINHO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Na presente data este magistrado acessou o sistema RENAJUD e 

retirou as constrições dos veículos outrora bloqueados, conforme se 

infere anexo, em decorrência de ter a requerida noticiado o cumprimento 

integral da obrigação. 2. Em atendimento às disposições contidas no 

Provimento 68/2018 de 03/05/2018 de lavra do CNJ, 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. 3. Exaurido o 

lapso temporal concedido, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011133-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA BARBOSA REGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 
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penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011229-35.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON REZENDE FORTES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO FERNANDO DE ALMEIDA GOMES OAB - GO0009889A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010437-47.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DHULLY DE SOUSA VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se as partes para que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias 

quanto à penhora realizada. 2- Após, faça os autos conclusos para 

deliberação acerca da transferência dos valores constritos. 3- Cumpra-se 

com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011752-47.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. RIBEIRO - SOM - ME (REQUERENTE)

MARCIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se as partes para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias 

quanto à penhora realizada. 2- Após, faça os autos conclusos para 

deliberação acerca da transferência dos valores constritos. 3- Cumpra-se 

com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010681-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DUARTE CIRINEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012639-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FELIX DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Efetivada a penhora, INTIME-SE as partes para que se manifestem no 

prazo de 10 (dez) dias. 2- Após, faça os autos conclusos para 

deliberação acerca da transferência dos valores constritos. 3- Cumpra-se 

com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012411-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 
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desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000895-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA DE ALBUQUERQUE LEAO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ELTON CARLOS VIEIRA - MG99455 para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 01/08/2018 

Hora: 14:00 /mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GOMES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES OAB - MT0015294A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

MT0014258S-A,para no prazo de quinze (15) dias efetue o valor R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), da divida, sob pena da multa de 10% sobre o 

valor da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013061-35.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA AUGUSTA RESENDE (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018 de lavra do CNJ, 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: 1000921-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ANTONIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT0017620Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 18/07/2018 Hora: 14:20/mt , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ANTONIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 18/07/2018 Hora: 14:20/mt , sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012913-24.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

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: 1000924-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 
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DO GARÇAS AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598 

MANDADO DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) FERNANDO DA FONSECA MELO 

NÚMERO DO PROCESSO: 1000924-72.2018.8.11.0004 VALOR DA 

CAUSA: R$ 19.080,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

MARIA EUNICE ALVES ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: 

REQUERIDO: BANCO BMG ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

INTIMANDO(S): Nome: MARIA EUNICE ALVES Endereço: AMAZONAS, 858, 

SANTO ANTONIO, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificada, para comparecer à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO 18/07/2018 Hora: 15:20 , (Horário de Cuiabá)no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. DESPACHO/DECISÃO: “Em 

anexo” ADVERTÊNCIAS: 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) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. BARRA DO GARÇAS, 20 de junho de 2018. 

Assinado Digitalmente BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT Gestora 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. R. (REQUERIDO)

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 

usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do 

referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 2. Proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. R. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - MT0013613A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 09/07/2018 Hora: 16:40 (Horario de Cuiaba) , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000930-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGTON THIARLIES DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

LAZARA DIVINA DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

DANIELA BORGES REINIG OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DA SILVA CAMPOS OAB - MT17592/O (ADVOGADO)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S, 

VALERIA DA SILVA CAMPOS - MT17592/OAdvogados do(a) 

REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S, VALERIA 

DA SILVA CAMPOS - MT17592/O Advogados do(a) REQUERENTE: 

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S, VALERIA DA SILVA 

CAMPOS - MT17592/O,para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 20/07/2018 Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia 

e extinção do processo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA PINTO DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZZI INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFAS LTDA (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 
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adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido do promovente de tutela 

provisória. 8- Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011471-57.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO NOGUEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA OLANDA OAB - MT0017764S 

(ADVOGADO)

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA C ROCHA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 
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664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAURA RODRIGUES BAILAO OAB - MT22579/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/1995. 2. No 

caso sub examine verifica-se de plano a incompetência desta justiça 

especializada, mormente porque colima a parte autora a rescisão 

contratual do mencionado contrato. De bom alvitre destacar que o 

magistrado ao receber a demanda pode e deve, ainda que não argüida 

preliminar de incompetência em razão do valor da causa, analisar se tem 

competência para decidir a causa, isso porque se trata de competência 

absoluta, podendo ser reconhecida, a pedido ou de ofício, em qualquer 

momento. 3. Com efeito, é sabido e consabido, que há dois limites de 

alçadas para os feitos que tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) 

salários mínimos, quando o reclamante não estiver representado ou 

assistido por advogado e 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver 

assistido ou representado por causídico. 4. Destarte, nas causas 

ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários 

mínimos, por ser esta a regra geral e não haver nenhuma exceção, 

qualquer outra interpretação feriria frontalmente o princípio de que as 

exceções devem ser interpretadas restritivamente. Dispõe o art. 292, 

inciso II, do Código de Processo Civil: Art. 292. O valor da causa constará 

da petição inicial ou da reconvenção e será: II – na ação que tiver por 

objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, 

a resilição ou a rescisão do ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida. 5. Frente ao exposto, levando-se em consideração que o 

valor da causa em discussão é superior a 40 (quarenta) salários mínimos, 

por se tratar de matéria de ordem pública, reconheço, de ofício, a 

incompetência deste Juizado Especial, e, por consequência, julgo extinto 

este feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 

9.099/1955 c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, sem prejuízo de a 

parte autora ajuizar nova demanda, caso comprove a competência da via 

ora eleita. 6. Sem custas processuais. 7. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se procedendo às baixas e anotações de necessárias. 8. 

Publique-se. 9.Registre-se. 10. Intimem-se. 11. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000392-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RESENDE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ANTONIO POLIZELI GALVAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de cobrança. Narra o autor 

que é credor do segundo requerido. Aponta débito transcrito na exordial 

Nota-se que a reclamada foi regularmente citada e mesmo comparecendo 

à sessão de designada, não apresentou defesa, tornando-se, dessa 

forma, completamente revel. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se 

impõe, mormente porque há documentos que demonstram a relação 

jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa não se 

trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com ausência, ou seja, deixe de contestar os 

fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Logo, existindo um lastro probatório suficiente pela parte 

autora, e a mingua de outros documentos que isentem a requerida, tenho 

que a procedência da cobrança é medida que se impõem. Por fim, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) declarar e decretar a revelia da parte promovida em todos os 

seus efeitos, especialmente os do art. 346 do CPC/2015 de que os prazos 

contra o mesmo correm em cartório, a partir da publicação deste ato 

decisório no órgão oficial (DJE). b) condenar a promovida a pagar à parte 

autora, o valor do pedido exordial, atualizado desde a data em que deveria 

ser pago. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Junho de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LURDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO)

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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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 Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da promovida, onde a autora alega em síntese que 

houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, onde a 

mesma teria efetuado corte indevido, mesmo a fatura estando 

devidamente paga. Perquiri indenização por danos morais. Em 

contestação, a requerida, em síntese, alega que não deu causa ao 

resultado. Aponta que não existem provas dos prejuízos e que não 

ocorreu ato ilícito por parte da requerida. Refuta danos e pede 

improcedência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos 

que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as 

regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Pois bem. Definida estas questões precisamos examinar 

dentre as provas do caderno processual e argumentos a configuração do 

ato ilícito, do nexo de causalidade e a comprovação do dano. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste à parte autora. A parte autora comprova 

satisfatoriamente o pagamento da fatura e o corte, que por isso é 

considerada ilegal. A ré, por sua vez, não trouxe elementos de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a inexistência de suas 

responsabilidade. Logo, existindo um lastro probatório suficiente pela parte 

autora, e a mingua de outros documentos que isentem as requeridas, 

tenho que o defeito na prestação de serviço deve ser reparado. Não 

havendo elementos materiais, o dano deve se restringir a esfera de danos 

morais. Sobre os danos morais, em vista do evidente defeito na prestação 

do serviço, o que é um ilícito consumerista, entendo que devem ser 

procedidos. Certamente reponde a requerida pela teoria do risco da 

atividade. Sobre danos materiais, não sendo requeridos, tenho que está 

limitado pelo princípio da adstrição. Neste passo, temos que o substantivo 

Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação 

de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade 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, 

acessando especialmente a parte educativa e compensatória da natureza 

do dano moral. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, 

que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar defeito na prestação de serviço. b) condenar as 

promovida a pagarem, solidariamente, à parte autora, em razão do ato 

ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ,a 

título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ. Fica a parte condenada ciente de que, após 

o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Junho de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000523-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON NUNES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda 

transferência eletrônica dos valores depositados em favor de quem de 

direito, cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 16 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN ROBSON DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REI DO ACAI LANCHES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda 

transferência eletrônica dos valores depositados em favor de quem de 

direito, cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 16 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000060-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)
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ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILAR JUCA DO AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda 

transferência eletrônica dos valores depositados em favor de quem de 

direito, cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 16 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda 

transferência eletrônica dos valores depositados em favor de quem de 

direito, cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 16 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002102-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HYAGO NASCIMENTO MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 16 de Junho 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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FERREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda 

transferência eletrônica dos valores depositados em favor de quem de 

direito, cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 16 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo
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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

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Inicialmente, torno sem efeito a sentença contida no ID 10253320, eis que 

lançada equivocadamente junto ao sitema PJe, passando a análise do 

acordo juntado no processo. 3. Pois bem, a nova sistemática implantada 

no novo código de processo civil surgiu com o escopo de nutrir a 

composição amigável entre as partes, ou seja, estimular nos sujeitos 

processuais o uso dos meios de solução consensual de conflitos. Tanto é 

assim, que logo em um de seus primeiros artigos o referido código traz 

disposições sobre a possibilidade e a necessidade do oferecimento da 

solução consensual, in verbis: “Art. 3.° Não se excluirá da apreciação 

jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1.° É permitida a arbitragem, na 

forma da lei. § 2.° O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos. § 3.º A conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.” 4. Realmente, não se pode olvidar 

que a conciliação é um vigoroso instrumento para a pacificação social e a 

solução de conflitos nas diversas áreas do direito, de sorte a garantir e 

dar efetividade, aos princípios constitucionais da razoável duração do 

processo, celeridade e o da dignidade da pessoa humana. 5. Portanto, nos 

termos do art. 487, III, alínea “b” e para fins do art. 200, ambos do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais 

e de direito, o acordo constante nos autos, DECLARANDO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito. 6. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/1995). 7. Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas 

e anotações necessárias. 8. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012486-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA SEVERINA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “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.” 2. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa processual seria a intimação da parte executada para dar adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade de processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo a execução, o qual deve ser habilitado em via própria. O STJ se 

pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: AGRAVO REGIMENTAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA 

CINDIDA. AFETAÇÃO DO PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO UNIVERSAL. 1. Estando os bens da empresa integrante de grupo 

econômico afetados pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já 

aprovado e homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É 

competente o juízo universal para a apreciação de fraude na cisão parcial 

da empresa com transferência significativa do seu patrimônio 

anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a fim de se evitar a 

fraude contra terceiros e garantir os interesses da totalidade do quadro 

geral de credores. (grifo nosso). 3. Agravo regimental desprovido. 

(Agravo regimental no conflito de competência. Relator: Ministro João 

Otávio de Noronha, segunda seção. Julgado em 24/02/2016. Publicação 

DJe 26/02/2016). 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) 3. Frente ao exposto, não havendo 

questões a serem decidas, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/1995, 

declaro EXTINTO o processo sem julgamento de mérito. Por fim, desde já 

saliento que eventual requerimento para expedição de certidão de dívida 

será indeferido, uma vez que poderá a parte exequente se valer da 

sentença de mérito para habilitar o seu crédito junto ao juízo universal. 6. 

Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. 7. Publique-se, registre-se, intime-se. 8. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010614-74.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL LORRAN RODRIGUES MOTA (REQUERENTE)

CLEOMAR ARAUJO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 489, do CPC, em conjunto com o art. 

38, da Lei 9.099/1995. 2. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que 

preconiza o artigo 924, II do Diploma Processual Civil, assim sendo, julgo 

extinta a dívida exeqüenda, tendo em vista o seu integral cumprimento, 

DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço com esteio 

nos arts. 924, II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. 3. 

Publique-se. 4. Registre-se. 5. Intime-se. 6. Após o trânsito em julgado, não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 7. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002220-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SALUHA CARVALHO LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA ROCHA NUNES OAB - MT18466/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE ZORTEA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado, conforme art. 38, da Lei 9.099/95. 2. Manuseando 

os autos, observo que a execução tem como lastro o contrato de locação, 

o qual não contém a assinatura de duas testemunhas. Estando o 

instrumento, portanto, em desconformidade com o art. 784, III, do CPC, o 

que implica em dizer que não pode ser considerado título executivo 

extrajudicial, não podendo a execução seguir seu curso, já tendo se 

deitado no colo da jurisprudência pátria tal entendimento, por todos: 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. 

AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EM RAZÃO DA FALTA 

DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO CONTRATO PARTICULAR 

DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EXECUTADO. 

NULIDADE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. O contrato particular de promessa de compra e venda de 

imóveis assinado apenas pelos devedores e por uma testemunha não 

constitui título executivo extrajudicial, por ofensa ao disposto no artigo 

585, inciso II, do CPC. (TJ-SC - AI: 226887 SC 2010.022688-7, Relator: 

Jaime Luiz Vicari, Data de Julgamento: 13/09/2011, Sexta Câmara de 

Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , de Tijucas) 

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da 16ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso 1 e julgou prejudicado o recurso 2. 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO INTERPOSTO PELOS 

EMBARGANTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, 

COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS. 

CONTRATO ASSINADO POR APENAS UMA TESTEMUNHA. PERDA DA 

FORÇA EXECUTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 585, II, 

DO CPC. DOCUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A EMBASAR DEMANDA 

EXECUTIVA. FEITO EXTINTO ANTE A FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO 

HÍGIDO A APARELHAR A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, 

RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DO BANCO. 1. Padece de força 

executiva o instrumento particular de confissão de dívida assinado apenas 

por uma testemunha. 2. A ausência de qualquer requisito legal não conduz 

à invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem, contudo, será carente 

de executoriedade por ausência de característica legalmente exigida. 

(TJPR - 16ª C.Cível - AC - 1383052-7 - Curitiba - Rel.: Celso Jair Mainardi - 

Unânime - - J. 24.06.2015) (TJ-PR - APL: 13830527 PR 1383052-7 

(Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 24/06/2015, 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1601 08/07/2015) 3. Deste modo 

a parte autora não apresentou título executivo hábil à propositura da 

demanda, não havendo se falar em título executivo nos moldes do art. 784 

do CPC, assim sendo, desmerece guarida a presente via intentada pelo 

exequente, já que seu título não está em compasso com a legislação 

vigente, isto posto, INDEFIRO a inicial, declarando extinto o processo com 

arrimo nos artigos 485, I e IV, do CPC. 4. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. 5. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios 

(artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 6. P.R. I. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIFERENCIAL CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELLY AMARAL DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38, 

da lei 9.099/1995. 2. Compulsando os vertentes autos, constato a 

inadequação do meio processual utilizado pela parte reclamante, ante os 

antagônicos ritos processuais presentes na inicial. 3. Conforme 

evidenciado na vestibular, a Reclamante pleiteia ação de execução 

contratual cumulada com reparação por danos materiais, contudo o 

procedimento da ação executiva não comporta fase cognitiva, pois para 

se buscar uma eventual indenização por danos materiais, entende-se 

adequado utilizar a via cognitiva, uma vez que não é factível em sede de 

execução a discursão sobre os mesmos. Sendo assim, torna-se cristalino 

a impossibilidade de cumulação das ações, tendo em vista que poderia 

resultar em um tumulto processual. 4. Frente ao exposto e 

consubstanciado no art. 485, I, do diploma processual civil, INDEFIRO a 

inicial, declarando extinto o processo sem julgamento de mérito, consoante 

determina o artigo 51, II, da Lei 9.099/1955, não implicando esta sentença 

em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 5. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 6. P.R.I. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011675-67.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAKIM OLIVEIRA KUSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NOBREGA DA SILVA OAB - SP0247265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “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.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). 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 
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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) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001996-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY JESUS BALBINO SOUSA (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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Perscrutando os autos, nota-se que a parte executada adimpliu 

voluntariamente com a sua obrigação, depositando em conta judicial o 

valor referente do acordo, razão pela qual a advogada da parte exequente 

requereu a transferência do numerário para conta bancária por ela 

indicada. 3. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte exequente, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. Antes da expedição ora ordenada, dê vida ao provimento 68 de 

lavra do CNJ. 4. Frente ao exposto, ante o cumprimento integral da 

obrigação, nos termos do artigo 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo 

extinta a dívida exeqüenda, e por consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito. 5. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. Intime-se. 9. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012474-47.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MAGALHAES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 489, do CPC, em conjunto com o art. 

38, da Lei 9.099/1995. 2. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que 

preconiza o artigo 924, II do Diploma Processual Civil, assim sendo, julgo 

extinta a dívida exeqüenda, tendo em vista o seu integral cumprimento, 

DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço com esteio 

nos arts. 904, I c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. 3. 

Publique-se. 4. Registre-se. 5. Intime-se. 6. Após o trânsito em julgado, não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011305-59.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY ARANTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DÉBORA FRANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONILDO BELTRAO LOPES OAB - MT0002770A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

Durante o curso da demanda a exequente abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deste modo, determinou-se a intimação pessoal desta para 

que indicasse o número do CPF da executada, todavia, uma vez intimada 

quedou-se inerte. 3. Vieram conclusos. 4. É o relato do necessário. 

Decido. 5. Em face do exposto, com espeque nos termos do art. 485, III, 

combinado com a inteligência do 354, ambos do Código de Processo Civil, 

julgo EXTINTO sem resolução do mérito, o processo em apreço. 6. Sem 

custas. 7. P.R.I. 8. Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as 

baixas e anotações necessárias. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BARBOSA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

Inicialmente, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia 

processual que sustentam os pilares do sistema de Juizados Especiais 

Brasileiro, em conformidade ao que dispõe o art. 355 do CPC, e ainda não 

se revelando nenhuma das situações preliminares elencadas no art. 337 

do mesmo códex conheço diretamente dos pedidos e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 3.Em detida análise dos autos, infere-se do 

mandado de citação contido no ID 10335136 que a parte requerida foi 

devidamente citada, porém deixou de comparecer em audiência 

conciliatória e ainda de apresentar contestação, eis porque, com fulcro no 

artigo 20 da Lei 9.099/95 c/c artigo 344 do códex processual civil, 

DECRETO a REVELIA da requerida, passando a seguir a analise do mérito, 

visto que os fatos delineados na exordial serão reputados como 

verdadeiros, senão vejamos: “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.” 4. Com efeito, diante das 

considerações tecidas e ponderadas de forma sucinta, é indiscutível que 

na rusga ocorreu o instituto da revelia, já que a essa inércia apontada pelo 

artigo, em não comparecer as imputações aventadas na vestibular 

acarreta ao requerido o ônus de suportar os efeitos jurídicos processuais 

e materiais decorrentes do instituto da revelia, que consiste numa espécie 

de contumácia passiva. Cumpre salientar, por oportuno, que a revelia é um 

ato-fato jurídico, ou seja, não é porque o requerido foi dado como revel 

que todos os fatos mencionados na vestibular, serão considerados 

verdadeiros, sendo essa presunção, um efeito material decorrente da 

mesma, podendo o julgador observando as regras de convivência julgar 

em desconformidade com a inicial, consoante se extrai da inteligência do 

art. 344 e seguintes do diploma processual civil. Mister se faz, portanto, 

transcrever a lição Fredier Didier Jr.: “É possível que haja revelia e não se 

presuma a ocorrência dos fatos deduzidos contra o revel.” (Curso de 

Direito Processual Civil, 18° edição, editora JusPodivm, p. 675). 5. A 
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princípio, convém mencionar que uma vez decretada à revelia da ré, 

prevalece à presunção de veracidade caso não existam elementos de 

prova aptos a descredenciá-la. 6. No caso vertente, a parte autora ajuizou 

ação de cobrança de honorários advocatícios, colimando o recebimento 

da quantia de R$ 4.580,99 (quatro mil quinhentos e oitenta reais e noventa 

e nove centavos) representados por um acordo realizado no centro de 

solução de conflitos desta comarca. 7. Pois bem, muito embora não sejam 

os efeitos da revelia absolutos, recai sobre a matéria de fato a presunção 

de veracidade, do que decorre a desnecessidade de produção de novas 

provas pelo autor, vez que já juntou aos autos, no ID 9321457, o 

mencionado acordo. Conforme ensina Arruda Alvim: “Na realidade, o art. 

319 (art. 344 Lei 13.105/2015) dispensa efetivamente o autor de prova, 

desde que o réu não conteste a ação; mas os fatos por ele alegados hão 

de passar pelo crivo da plausibilidade ou verossimilhança” (Manual de 

Direito Processual Civil. Vol. 2, p. 349 n. 126. Editora RT 8ª ed. 2003). 

GRIFOS NOSSOS 9. In casu, como mencionado susso, razão assiste a 

parte requerente, uma vez os documentos que acompanham a inicial são 

suficientes para convencer este magistrado acerca do inadimplemento do 

requerido, notadamente porque não há nos autos elementos que 

comprovem a amortização da referida dívida, além do que nos termos do 

art. 373, II, do diploma processual civil, caberia ao réu provar o integral 

pagamento do débito ou até mesmo provar a inexistência da mencionada 

dívida, o que não ocorreu no caso sub examine. 10. Frente ao exposto, em 

razão do inadimplemento do requerido, com fulcro na inteligência extraída 

do art. 487, I, do CPC, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, para CONDENAR o requerido a pagar ao demandante a quantia R$ 

4.580,99 (quatro mil quinhentos e oitenta reais e noventa e nove 

centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo 

prejuízo (súmula 43 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação da parte requerida (artigo 406 do C.C.). 11. Nos termos 

dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte vencida 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. 12. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, intime-se o 

exequente para que no prazo de 10 (dez) dias apresente cálculo 

atualizado da dívida. 13. Apresentada a planilha de cálculo, em 

conformidade com o art. 513 do CPC, intime-se a parte ré para no prazo 

previsto no art. 523, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

referente a sua condenação sob pena da mesma incorrer no acréscimo 

da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado. 14. Ultrapassado o 

prazo acima e não tendo a parte requerida materializada sua obrigação, 

faça conclusos para penhora por meio dos sistemas on-line. 15. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. 16. Publique-se. 17. Registre-se. 18. 

Intime-se. 19. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001526-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DA COSTA PEREIRA (REQUERIDO)

SANDRA MARIA DE ROCHA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

Inicialmente, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia 

processual que sustentam os pilares do sistema de Juizados Especiais 

Brasileiro, em conformidade ao que dispõe o art. 355 do CPC, e ainda não 

se revelando nenhuma das situações preliminares elencadas no art. 337 

do mesmo códex conheço diretamente dos pedidos e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 3.Em detida análise dos autos, infere-se do 

mandado contido no ID 11953130 que as partes requeridas foram 

devidamente intimadas, porém deixaram de comparecer em audiência 

conciliatória e ainda de apresentar contestação, eis porque, com fulcro no 

artigo 20 da Lei 9.099/95 c/c artigo 344 do códex processual civil, 

DECRETO a REVELIA, passando a seguir a analise do mérito, visto que os 

fatos delineados na exordial serão reputados como verdadeiros, senão 

vejamos: “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.” 4.Com efeito, diante das considerações 

tecidas e ponderadas de forma sucinta, é indiscutível que na rusga 

ocorreu o instituto da revelia, já que a essa inércia apontada pelo artigo, 

em não comparecer as imputações aventadas na vestibular acarreta aos 

requeridos o ônus de suportar os efeitos jurídicos processuais e materiais 

decorrentes do instituto da revelia, que consiste numa espécie de 

contumácia passiva. Cumpre salientar, por oportuno, que a revelia é um 

ato-fato jurídico, ou seja, não é porque o requerido foi dado como revel 

que todos os fatos mencionados na vestibular, serão considerados 

verdadeiros, sendo essa presunção, um efeito material decorrente da 

mesma, podendo o julgador observando as regras de convivência julgar 

em desconformidade com a inicial, consoante se extrai da inteligência do 

art. 344 e seguintes do diploma processual civil. Mister se faz, portanto, 

transcrever a lição Fredier Didier Jr.: “É possível que haja revelia e não se 

presuma a ocorrência dos fatos deduzidos contra o revel.” (Curso de 

Direito Processual Civil, 18° edição, editora JusPodivm, p. 675). 5. No caso 

vertente, a parte autora ajuizou ação de cobrança de honorários 

advocatícios, colimando o recebimento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) representada por um contrato de honorários advocatícios. 6. Pois 

bem, muito embora não sejam os efeitos da revelia absolutos, recai sobre 

a matéria de fato a presunção de veracidade, do que decorre a 

desnecessidade de produção de novas provas pelo autor, vez que já 

juntou aos autos, no ID 10251492, o mencionado contrato. Conforme 

ensina Arruda Alvim: “Na realidade, o art. 319 (art. 344 Lei 13.105/2015) 

dispensa efetivamente o autor de prova, desde que o réu não conteste a 

ação; mas os fatos por ele alegados hão de passar pelo crivo da 

plausibilidade ou verossimilhança” (Manual de Direito Processual Civil. Vol. 

2, p. 349 n. 126. Editora RT 8ª ed. 2003). GRIFOS NOSSOS 7. In casu, 

como já mencionado susso, razão assiste a parte requerente, uma vez os 

documentos que acompanham a inicial são suficientes para convencer 

este magistrado acerca do inadimplemento do requerido, notadamente 

porque não há nos autos elementos que comprovem a amortização da 

referida dívida, além do que nos termos do art. 373, II, do diploma 

processual civil, caberia ao réu provar o integral pagamento do débito ou 

até mesmo provar a inexistência da mencionada dívida, o que não ocorreu 

no caso sub examine. 8. Frente ao exposto, em razão do inadimplemento 

do requerido, com fulcro na inteligência extraída do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR o requerido a 

pagar ao demandante a quantia R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 

do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação da 

parte requerida (artigo 406 do C.C.). 9. Nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte vencida ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios. 10. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, intime-se o exequente para que no prazo de 

10 (dez) dias apresente cálculo atualizado da dívida. 11. Apresentada a 

planilha de cálculo, em conformidade com o art. 513 do CPC, intime-se a 

parte ré para no prazo previsto no art. 523, ou seja, em 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 12. Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializada sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 13. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 14. 

Publique-se. 15. Registre-se. 16. Intime-se. 17. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001778-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES OAB - MT0020239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - 111.388.378-22 (PROCURADOR)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - 024.459.126-10 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 
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(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002140-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA ADRIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT BENACCHIO REGINO OAB - 

MT0016043A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.009/1995. 2. 

Após a distribuição da inicial, foi determinada a sua emenda, contudo tal 

diligência foi cumprida parcialmente, olvidando-se a parte autora de 

justificar o interesse de agir da demanda, porém ficou inerte. 3. Deste 

modo, se o autor é devidamente intimado por meio de patrono constituído 

para emendar a inicial e não sana os vícios, a petição inicial deve ser 

indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA EMENDA NO PRAZO DE 10 

DIAS. EXTINÇÃO DO FEITO. - Se, intimado para emendar a exordial sob 

pena de indeferimento, o autor deixa de sanar as falhas, autoriza-se 

extinção do feito sem julgamento do mérito. Inteligência dos artigos 295, 

284 e 267,I do Código de Processo Civil. (TJ-MG 101450846773950011 MG 

1.0145.08.467739-5/001 (1), Relator: FERNANDO BOTELHO, Data de 

Julgamento: 17/12/2009, Data de Publicação: 05/03/2010). APELAÇÃO. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a 

determinação de emenda à inicial ou apresentado o recurso cabível a 

tempo e modo, é de ser julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, de 

acordo com o disposto nos artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos 

do Código de Processo Civil. (TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 

0246466-97.2011.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, 

Data de Julgamento: 26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 30/08/2013). 4. Face às considerações aduzidas, uma vez 

que a inicial de ação não satisfez ao requisito de admissibilidade, 

consoante propugna o artigo 319 do CPC, INDEFIRO a inicial, o que faço 

com espeque no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo 

sem julgamento do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do 

Digesto Processual Civil. 5. Sem condenação em honorários advocatícios 

ou custas. 6. Publique-se, registre-se, intime-se 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000247-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o acordo encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do CPC, HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e 

de direito, declarando (art. 316 do CPC). 2- Em continuidade ao feito e 

atento ao pagamento realizado conforme documentos comprobatórios 

juntados aos autos pela executada, em atendimento às disposições 

contidas no Provimento 68/2018 de 03/05/2018, DETERMINO a intimação da 

parte para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias sobre o 

levantamento do valor vinculado aos presentes autos. 3- Exaurido o lapso 

temporal concedido, com ou sem manifestação, faça conclusos. 4- Sem 

custas. 5- Após o trânsito em julgado e levantamento dos valores, 

proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 6- Publique-se. 

7- Registre-se. 8- Intime-se. 9- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001951-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LANGE & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de execução proposta por contra empresa 

estabelecida na cidade de Aragarças-GO, município não abrangidos por 

esta Comarca, de tal sorte que este juizo não é competente para apreciar 

à causa. Com efeito, conforme grafado na narrativa dos fatos,há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO 

DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem decidiu 

de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se tratando 

de matéria de consumo, a competência é o domicílio do consumidor. 

Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ, 

AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) Registre-se que em 

se tratando da existência de cláusula de eleição de foro diversa do 

domicílio do consumidor, é nula de pleno direito, não prevalecendo em 

situações desta natureza, assim já se manifestou nossos tribunais por 

diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO CONSUMIDOR - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A 

cláusula de eleição de foro diversa da do domicílio do consumidor é 

abusiva, por lhe causar dificuldade em se defender, podendo o juiz 

declinar da competência de ofício, por se tratar de incompetência 

absoluta”. (TJ-MG 3087863 MG 2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: 

ALVIMAR DE ÁVILA, Data de Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 

26/09/2000) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE 

ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO 

DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO 

MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA 

APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES INSERTAS NO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, O COLENDO SUPERIOR 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O 

CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO FORO NAS 

AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM PÚBLICA, CARACTERIZANDO 

VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. 2. RESTANDO 

FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO 

DA P ARTE PARA QUE SEJA DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, 

O QUE AUTORIZA O RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. 

EM QUE PESE A POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL, A FIM DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO 

CONSUMIDOR, TAL PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA 

DEMANDA EM FORO ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE 

QUALQUER BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

NÃO PROVIDO”. (TJ-DF - AG: 9327020108070000 DF 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) Isto posto, tendo em vista a 

incompetência deste juizo para apreciar a causa, nos termos acima 

declinados e com esteio do artigo 51, III da Lei 9.099/1995, DECLARO 

EXTINTO o processo sem julgamento do mérito. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

P.R. I. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 015/2018-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 oficial 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

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, 19 de junho de 2018.

José Eduardo Mariano.

 Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002277-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. L. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002277-44.2018.8.11.0006 REQUERENTE: FLAVIA REGINA CAMPOS 

BEZERRA REQUERIDO: JORDY FIRMINO LOPES DA SILVA Vistos etc. 

Expeça-se o necessário para a realização da audiência de conciliação e 

mediação designada, citando e intimando-se as partes. Às providências. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001192-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. D. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. R. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA OAB - MT19807/O (ADVOGADO)

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO)

DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES OAB - MT21846/O (ADVOGADO)

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001192-23.2018.8.11.0006 AUTOR: INES LACERDA DA SILVA CAMPOS 

RÉU: EDMUNDO RUFO RAMOS FRANCISCO Vistos etc. Defiro o pedido 

formulado no ID 13635651. Reitero mais uma vez a determinação do ID n. 

12324769, para a expedição de oficio ao empregador do executado, com 

urgência. Intime-se o executado, através de seu causídico, para que 

efetue o pagamento das 03 (três) prestações vencidas no curso do 

presente feito, referentes aos meses de abril, maio e junho de 2018, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, remetam-se os autos ao CEJUSC, a fim 

de que seja designada audiência de conciliação/mediação, para tratar do 

parcelamento do débito exequendo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 193610 Nr: 10485-39.2015.811.0006

 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: MAURINEIDE DANTAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença de fls. 88/90 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 193593 Nr: 10475-92.2015.811.0006

 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: OSVALDO DE MORAES, CICERA BEZERRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

193593 §!4D~¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10475-92.2015.811.0006

 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: OSVALDO DE MORAES e CICERA BEZERRA DE 

OLIVEIRA

PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO(S): A QUEM POSSA INTERESSAR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/12/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 724,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição proposta por 

OSVALDO DE MORAES que objetiva a interdição de CICERA BEZERRA DE 

OLIVEIRA. Narra o requerente, em síntese, ser esposo da interditando 

CICERA BEZERRA DE OLIVEIRA, o qual padece de enfermidade 

diagnosticada como CID10 – S 43.1 (esquizofrenia não especificada), bem 

como outras patologias. Assim, em virtude de o interditando ser incapaz 

de administrar seus bens e rendimentos, o requerente deseja se tornar 

seu curador especial, para prestar-lhe assistência. Acostados à inicial 

vieram os documentos pertinentes (fls. 12/71). Fora deferida a curatela 

provisória a requerente (fls. 72/73). O relatório do estudo psicossocial e 

laudo pericial encontram-se acostados aos autos (fls. 77/78 e 41/66). 

Realizada audiência para entrevista da interditando (fls. 87/89). O 

Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da curatela 

definitiva a requerente (fls. 80/81). É o relatório. Decido. O Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define 

pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a interditando é 

portadora da doença de CID10 – S 43.1, o que lhe dificulta manifestação 

de sua vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia 

de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito 

inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, 

concluiu-se que a interditando apresenta anomalia que o impede de 

exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame 

pericial e psicossocial concluiu que a interditando tem reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, 

diante do resultado da perícia, conclui-se que a interditando encontra-se 

impedida de administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de CICERA BEZERRA DE 

OLIVEIRA, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio lhe curador 

OSVALDO DE MORAES, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. 

Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Às providências.

Eu, Joana Aparecida Silva Assunção, digitei.

 Cáceres - MT, 19 de junho de 2018.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 181101 Nr: 2934-08.2015.811.0006

 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: RNG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o requerido manifestar nos 

autos, apesar de citado/intimado conforme se vê as fls. 60.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 25679 Nr: 1680-20.2003.811.0006

 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: EDEMAR CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos levando à expedição de documentos para que seja atendida a 

manifestação de fls. 204.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 158575 Nr: 6314-10.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095 B, JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - OAB:17095-B

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, às fls. 116, foi deferido o 

pedido do autor para utilização de prova emprestada dos autos em apenso 

de código nº 158476.

Desse modo, intime-se o autor, por meio de seus advogados, para 

manifestar se ainda persiste o interesse na produção de prova 

testemunhal.

Caso não haja interesse, venham os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 91366 Nr: 6522-33.2009.811.0006

 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: LCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Freitas - OAB:13505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de agosto de 

2018 às 13h30min.

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhadas de advogados 

e testemunhas arroladas.

Intime-se, ainda, o Sr. Gilvando Costa de Souza e a Sra. Alice de Oliveira 

para que compareçam ao ato.

 Advirta-se que caberá aos respectivos advogados intimar suas 

testemunhas para comparecimento em juízo nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil.

Destaca-se que somente será realizada a intimação das testemunhas pelo 

juízo nas hipóteses previstas no art. 455, §4º, do CPC.

 Ademais, na forma do art. 357, §4º do Código de Processo Civil, concedo 

às partes o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentarem em cartório o rol 

de testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não 

tenham sido indicadas.

 Expeça-se o necessário.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000754-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH LEITE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX WILLIAM DE SOUZA ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TERCEIROS 

E INTERESSADOS PRAZO: 10 DIAS Número do Processo: 

1000754-94.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ELIZABETH LEITE DE SOUZA 

REQUERIDO: MAX WILLIAM DE SOUZA ARRUDA NOTIFICANDO: 

TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E 

INTERESSADOS do teor da ação judicial acima indicada, consoante petição 

inicial a seguir transcrita, em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de 

Interdição e Curatela com pedido de Tutela Antecipada proposta por 

Elizabeth Leite de Souza que objetiva a interdição de Max Willian de Souza 

Arruda.Narra a Requerente, em síntese, ser genitora do interditando Max 

Willian de Souza Arruda, o qual padece de enfermidade diagnosticada 

como CID: 10(F200/G4º). Afirma que a patologia apresentada por Max 

Willian de Souza Arruda impossibilita-o de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que necessita de cuidados contínuos. Assim, em 

virtude do interditando ser incapaz de reger seus próprios atos e 

administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar 

curadora especial deste para prestar-lhe a assistência privada. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. O relatório do 

estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 12301625). 

Nesta oportunidade o Ministério Público se manifesta favoravelmente aos 

pedidos da inicial. É o relatório. Decido. DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Interdição e Curatela com pedido de Tutela 

Antecipada proposta por Elizabeth Leite de Souza que objetiva a interdição 

de Max Willian de Souza Arruda.Narra a Requerente, em síntese, ser 

genitora do interditando Max Willian de Souza Arruda, o qual padece de 

enfermidade diagnosticada como CID: 10(F200/G4º). Afirma que a 

patologia apresentada por Max Willian de Souza Arruda impossibilita-o de 

reger sua vida de forma independente, uma vez que necessita de 

cuidados contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de 

reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a 

Requerente deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a 

assistência privada. Acostados à inicial vieram os documentos 

pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos 

autos (ID 12301625). Nesta oportunidade o Ministério Público se manifesta 

favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. Decido. O Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define 

pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, tendo em vista que o interditando é portador de 

doença diagnosticado sob o CID: 10(F200/G4º), o que lhe dificulta a 

manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que a 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando não possui 

capacidade de administrar suas funções de necessidades básicas, bem 

com gerir sua vida civil. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código 

Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 
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interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim 

de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Max Willian de Souza Arruda, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na 

forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora Elizabeth Leite de 

Souza, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários, face a 

gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. Homologo a renúncia 

ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar da Silva Santos, digitei. 

Cáceres, 20 de junho de 2018 Jackline Márcia Dias Tingo Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002755-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA DA COSTA E FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAYME DA COSTA E FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002755-52.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARTHA DA COSTA E FARIA 

REQUERIDO: JAYME DA COSTA E FARIA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Interdição c/c Liminar proposta por Martha da Costa e Faria que objetiva a 

interdição de Jayme da Costa e Faria. Narra a Requerente, em síntese, ser 

filha do interditando Jayme da Costa e Faria, a qual padece de 

enfermidade diagnosticada como CID F.00.1. Afirma que a patologia 

apresentada pelo Sr. Jayme da Costa e Faria impossibilita-o de reger sua 

vida de forma independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja 

se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência privada. 

Deste modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Jayme da 

Costa e Faria, nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, sendo 

ao final confirmada a tutela postulada. Junta documentos pertinentes. É o 

necessário. Decido. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo 

de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Interdição c/ 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida, de 

modo que deve ser analisado sob o prisma do art. 298 do CPC. Ademais, a 

concessão de Tutela Provisória de Urgência, conforme preceitua o art. 

300,§ 2.º, do CPC, é possível, desde que presentes a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a probabilidade do direito e 

o perigo de dano à parte requerente caso venha a ser procedente a 

decisão de mérito. Nesta senda, ante a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado, vez que verifica-se a 

enfermidade do interditando mediante os atestados médicos firmados por 

profissionais competentes acostado nos autos, bem como a urgência da 

medida, declaro a interdição provisória do Requerido e nomeio como sua 

curadora provisória a Sra. Martha da Costa e Faria, qualificada na 

exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, consignando-se a 

vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens móveis ou imóveis 

ou de qualquer natureza, pertencentes ao interditando, salvo com 

autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 22 de agosto 

de 2018 às 16h00min, data em que será realizada a entrevista do 

interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de sua Curadora 

Provisória, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe 

técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência do 

interditando, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002347-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEURILCE PEREIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Osmar Pereira Sobrinho (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002347-32.2016.8.11.0006 REQUERENTE: NEURILCE PEREIRA SOBRINHO 

INVENTARIADO: ESPÓLIO DE OSMAR PEREIRA SOBRINHO Vistos etc. 

Defiro o pleito de recolhimento das custas ao final do processo, para 

determinar seja feito o recolhimento das custas e despesas processuais 

ao final do processo, com fulcro no art. 456 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se integralmente a decisão anterior (ID 5008662), expedindo-se o 

competente termo de inventariante. Deverá a inventariante prestar 

compromisso em cinco (05) dias, e declarações, com valor dos bens e 

plano de partilha, em 20 (vinte) dias subsequentes (CPC, art. 620). Caso 

necessário, intime-se, após, a Fazenda Pública da localização do imóvel 

(CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os valores da avaliação dada 

pela Inventariante, podendo, se dela discordar, juntar prova de cadastro, 

em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), ou atribuir diretamente novos valores, 

que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634, CPC), para o que 

devem ser manifestar expressamente. Citem-se os herdeiros, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das 

primeiras declarações (art. 627, do CPC). Havendo concordância, quanto 

às primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de 

avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente 

as últimas declarações, já com comprovação do recolhimento dos 

Impostos Estaduais, certidões negativas de débitos fiscais expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do 

inventariado e esboço de partilha final. Expeça-se ofício ao INDEA/MT para 

que informe a este juízo o extrato do saldo de semoventes existentes em 

nome do “de cujus” na data de seu falecimento, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Ademais, indefiro o pedido de item IV, alínea “b” e de averiguação de 

existência de gado de terceiros na propriedade do espólio, vez que se 

trata de diligência que cabe às partes e não ao Estado-Juiz, sendo 

somente possível após restar comprovado o esgotamento de todos os 

meios à disposição da parte. Após, havendo interesse de incapazes no 

feito, dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003750-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE ALVES GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT0005635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DO VALE GARCIA OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003750-02.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MILENE ALVES GARCIA DE 

OLIVEIRA INVENTARIADO: MARIA JOSE DO VALE GARCIA OLIVEIRA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo 

falecimento de Maria José do Vale Garcia de Oliveira, sendo nomeada 

inventariante a Sra. Milene Alves Garcia de Oliveira. Foram apresentadas 
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as primeiras declarações (ID 8294830) e plano de partilha (ID 12334772). 

Guia de informação e apuração do imposto sobre transmissão causa 

mortis e doação de quaisquer bens ou direitos - GIA ITCD, informando a 

isenção de seu recolhimento (ID 12335351). Certidões negativas de 

tributos relativos aos bens do espólio, referentes às Fazendas Municipal, 

Estadual e Federal (ID 12335280, 12335310 e 12335318). O Ministério 

Público manifestou favorável à homologação do plano de partilha 

apresentado (ID 13166261). Diante do exposto, com fulcro no artigo 659 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, para que produza os devidos e 

legais efeitos a partilha de ID 12334772, relativa aos bens deixados pelo 

falecimento de Maria José do Vale Garcia de Oliveira, atribuindo aos 

herdeiros e meeiro os seus respectivos quinhões hereditários em todos os 

bens descritos nestes autos, o que faço com fundamento no artigo 654, 

do CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. 

Ademais, intime-se novamente a inventariante, via advogada constituída 

para prestar contas do alvará expedido nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Transitado em julgado, expeça-se o competente e Formal de 

Partilha. Ciência ao Ministério Público. Custas pela parte autora. 

Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000991-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE LIMA (AUTOR)

APARECIDA ALVES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE BENEDITO MACIEL DE LIMA FILHO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000991-02.2016.8.11.0006 AUTOR: APARECIDA ALVES DE LIMA, MARIA 

APARECIDA DE LIMA RÉU: ESPÓLIO DE BENEDITO MACIEL DE LIMA FILHO 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo 

falecimento de Benedito Maciel de Lima Filho, sendo nomeada inventariante 

a Sra. Maria Aparecida de Lima. Foram apresentadas as primeiras 

declarações (ID 1969343). Plano de partilha apresentado (ID 5072140). 

Guia de informação e apuração do imposto sobre transmissão causa 

mortis e doação de quaisquer bens ou direitos - GIA ITCD devidamente 

recolhido (ID 4464440). Certidões negativas de tributos relativos aos bens 

do espólio, referentes às Fazendas Municipal, Estadual e Federal (ID 

1969399, 1969398 e 4468717). Diante do exposto, com fulcro no artigo 

659 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, para que produza os 

devidos e legais efeitos a partilha relativa aos bens deixados pelo 

falecimento de Benedito Maciel de Lima Filho, atribuindo aos herdeiros os 

seus respectivos quinhões hereditários em todos os bens descritos 

nestes autos, o que faço com fundamento no artigo 654, do CPC, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. 

Transitada em julgado, expeça-se o respectivo Formal de Partilha. 

Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002406-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim 

de intimar a parte Requerente, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o 

dia 06/07/2018 (sexta-feira), das 08:00hs ás 12:00hs, que se realizará no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002407-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA CRUS CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte Requerente, por meio de seu advogado, 

legalmente constituído, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 06/07/2018, das 08:00hs ás 12:00hs, que se 

realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à 

audiência de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC). Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002358-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PORTELA SANTANA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

AGENDO a audiência concentrada para o dia 6/7/2018 (SEXTA-FEIRA), na 

qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado das 8horas às 12horas. Na data aprazada 

haverá perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007866-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HERALDO PAES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARAUJO DE MORAES OAB - AM5631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO MEIRA ROESSING OAB - PA012719 (ADVOGADO)

 

Certifico para os devidos e legais efeitos que conforme determina o art. 

203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da 

parte autora para apresentar impugnação a contestação, no prazo 15 

(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Processo Número: 1006522-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOLTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO CERTIFICO para os devidos e legais efeitos 

que o Recurso de Apelação Id. 12871722 é TEMPESTIVO. Certifico ainda 

que a parte Requerente, ora denominada Apelante é isenta de preparo em 

razão da concessão de gratuidade de Justiça, assim, nos termos dos art. 

203 §4º do CPC, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE via DJE/MT o 

Requerido, ora denominado Apelado, através de seu advogado legalmente 

contituído, para que, querendo, responda ao recurso no prazo legal 

(art.1010, §1º CPC). Cáceres, 20 de junho de 2018. ANELISE DOLORES DE 

ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007400-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ROLIM SCARDINI (AUTOR)

SILVANA DE ARRUDA ROLIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SIQUEIRA ARTIGAS OAB - MS11268 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA (RÉU)

ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLINDO MURILO MUNIZ OAB - MS12145 (ADVOGADO)

 

Certifico para os devidos e legais efeitos que conforme determina o art. 

203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da 

parte autora para apresentar impugnação a contestação, no prazo 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001897-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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:

HR GUINCHOS E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA DA SILVA CARVALHO OAB - MT10627-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001897-89.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

HR GUINCHOS E SERVICOS LTDA - EPP Vistos em correição. Trata-se de 

ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de HR GUINCHOS LTDA. - EPP, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe. Realizados alguns atos 

processuais, a parte requerente manifestou nos autos requerendo a 

desistência da demanda. Forte em tais razões e em vista do princípio da 

disponibilidade, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, 

por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC. Caso haja pedido de desentranhamento 

de documentos, desde já este Juízo DEFERE, ressaltando que seja 

procedida a sua entrega ao procurador da parte ou pessoa devidamente 

autorizada. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de 

desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou 

sistema RENAJUD. Custas pelo autor. EXPEÇA-SE o necessário. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de novembro de 

2017. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003078-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003078-28.2016.8.11.0006 

AUTOR: ANDERSON DOS SANTOS RÉU: AMERICEL S/A Vistos em 

correição. Realizados alguns atos processuais, foi noticiada a composição 

extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo a homologação. 

O processo veio concluso. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em 

que se revela cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou 

extrajudicial). Em análise à composição firmada entre as partes, denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo. Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, extingue-se o processo a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de novembro de 2017. Ramon Fagundes 

Botelho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148848 Nr: 7406-57.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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): LUCIANA CRISTIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devdos e legais efeitos que a CP, fora devolvida e a 

parte Executada devidamente citada. Certifico outrossim, que a parte 

Executada deixou transcorrer "in albis" o prazo para pagamento e 

oferecer Embargos a Execução. Isso posto, nos termos do art. 152, VI do 

CPC, intimam-se a parte Exequente para manifestação, indicando bens do 

devedor ou requerendo o que entender de direito, mo prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162351 Nr: 10140-44.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PERES RODRIGUES - ME, 

AMARILDO PERES RODRIGUES, ANGELUCI MARIA DE BARROS 

RODRIGUES

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

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, GERALDO FERREIRA DE SOUZA - OAB:17.455/MT, 

hudson - OAB:7485

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, intimo a parte executada, por meio de 

seu advogado, acerca da penhora on line efetuada, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 67829 Nr: 5300-98.2007.811.0006

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÁUCIA CRISTINA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a CP foi devolvida a este 

Juízo. Isso posto, nos termos do art. 152,VI do CPC, INTIMO a parte autora, 

por meio do seu advogado para manifestar acerca da CP devolvida com 

diligência negativa, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138960 Nr: 8505-96.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MATTIELLO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Nos termos do art 152,VI do CPC e determinação de fl. 99, intimam-se a 

parte Autora para manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196849 Nr: 1557-65.2016.811.0006

 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: ISRAEL JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerida, por meio de seu advogado legalmente constituído, para no 

prazo de 10 (dez) dias adimplir os honorários periciais, que deverão ser 

depositado em juízo ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4442 Nr: 930-28.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A - FRIGOARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR SERROU CAMY FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a CP foi devolvida a este 

Juízo. Isso posto, nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte autora 

para manifestar nos autos acerca da Certidão do Oficial de Justiça, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155843 Nr: 3421-46.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ME, MARCOS 

AUGUSTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREX CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a CP foi devolvida a este 

Juízo. Isso posto, intimam-se a parte autora, por meio de seu advogado 

para manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75948 Nr: 2604-55.2008.811.0006

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vieira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete Murtinho Cardoso, Sebastião 

Zacarias Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:DECISÃO

1 – CITE-SE a esposa do falecido, Sra. Claudete Murtinho Cardoso 

enquanto representante do espólio no endereço mencionado à fl. 130.

2- DEFERE-SE a citação do herdeiro Janio Murtinho Cardoso e Gerson 

Murtinho Cardoso nos endereços indicados à fl. 130 e os demais 

herdeiros e eventuais interessados por edital.

3 – Oportunamente, como já apresentadas contestações e impugnações 

pelos demais réus, passa-se a sanear o feito.

 DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES

Verifica-se que tanto o Sr. Sebastião Zacarias (hoje falecido) e a Sra. 

Claudete Murtinho apresentaram como preliminar de mérito a alegação de 

existência de conexão e continência dos presentes autos com os de 

Código 68465, com trâmite na 3ª Vara Cível desta comarca.

Acerca de tal preliminar, cumpre esclarecer que este juízo já se 

manifestou (fl.85/86) estando superada tal questão, por força da certidão 

de fl. 108 que atestou o trânsito em julgado de tal decisão sem a 

interposição de recurso.

Não havendo outras preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos.

 Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos:

A) A realização de negócio jurídico entre o Sr. Sebastião Zacarias e o 

autor;

B) A assinatura de contrato pelo Sr. Zacarias e o recebimento de 

semoventes por parte do autor;

C) A posse do imóvel por parte do autor e, em caso positivo, o decurso de 

prazo dessa posse.

ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente comprovar a questão 

de fato descrita no ponto controvertido apontado acima, ou seja, a 

ocorrência de usucapião.

Diante da natureza da demanda, aliado ao requerimento da autora, este 

Juízo tem como imprescindível a realização de audiência instrutória para a 

formação do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 25 de julho de 2018 às 13h30min 

(MT).

1 - INTIME-SE a parte autora para que apresente o rol de testemunhas no 

prazo de 10 (dez) dias, com base nos pontos controvertidos, 

observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, 

sob pena de preclusão.

 2 - Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 
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realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC).

 3 - Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

 4- CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 177179 Nr: 551-57.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAPDSDMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a oficial de justiça devolveu 

o mandado de penhora e avaliação com diligência negativa. Isso posto, 

intimam-se a parte exequente para manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de dirieito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196980 Nr: 1596-62.2016.811.0006

 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: JONISSON MESSIAS DE SOUZA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerida, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, adimplir os honorários periciais, que deverão 

ser depositados em juízo ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142059 Nr: 11834-19.2011.811.0006

 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): NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte executada 

manifestou nos autos acerca do bloqueio judicial, fl.86 e seguintes, dos 

autos. Isso posto, Intimam-se a parte Exequente para manifestação nos 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012499-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RAFAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS Expedido por ordem do(a) 

MM. RAMON FAGUNDES BOTELHO Dados do processo: Processo: 

8012499-54.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 25.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MANOEL RAFAEL DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME, na pessoa de Armando Roeda Filho, representante legal da 

empresa. FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido: ARMANDO ROEDA FILHO, 

CPF:887.045.997-72 atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação , 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 afirmados pela parte autora. Resumo da Inicial: A 

parte autora assim como outros proprietários rurais da região do Vale do 

Mangaval, necessitando instalarem poços em suas propriedades rurais, 

visando fomentar sua atividade agropecuária, procuraram o prestador de 

serviço ora demandado, para perfuração, instalação e manutenção de 

poços artesianos. Ocorre que a demandada deu inicio as obras , mas não 

cumpriu com o contratado.Por tais razões, o requerente ingressou com a 

presente ação. Despacho/Decisão: Vistos, etc.Expeça-se carta para 

citação da requerida, na pessoa de Armando Roeda Filho, representante 

legal da empresa, a ser encaminhada ao mesmo endereço do ID 10123760 

dos autos 8012496-02.2015.8.11.0006. Conste na correspondência que o 

citando poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da juntada aos autos do aviso de recebimento (CPC, 

artigo 231, inciso I), sendo que o não oferecimento da defesa implicará em 

presunção de veracidade das alegações da parte autora (CPC, artigo 

341).Apresentada a contestação, intime-se a autora, por intermédio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a 

respeito da contestação e eventuais documentos (CPC, artigo 100). Acaso 

a correspondência seja devolvida, desde já, defiro a citação da parte 

requerida por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para apresentar defesa 

no prazo legal, devendo constar a advertência prevista no artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido in albis o prazo para resposta, 

certifique-se. Havendo a citação por edital, fica nomeado um dos 

Defensores Públicos atuantes nesta comarca para atuar como curador 

especial da parte requerida (CPC, artigo 72, inciso II e parágrafo único), 

devendo ser pessoalmente intimado da nomeação e para apresentar 

resposta em favor do réu revel, no prazo legal (CPC, artigo 186, caput e § 

1º). Após, intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o 

que entender de direito. Por fim, façam-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Cáceres/MT, 10 de outubro de 2017. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: 

A L E T H E A  A S S U N C A O  S A N T O S 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 10201895 17101014534788600000010072918 Advertência: 

Art.344 do CPC: “ Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. . 

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, Eliana de Fátima Segatto 

Mendes, digitei. Cáceres Mt, 20 de junho de 2018. Eliana de Fátima Segatto 

Mendes Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000257-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE SANTOS BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (RÉU)

ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO - ME (RÉU)

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1000257-51.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 

15.672,31; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[BANCÁRIOS, ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: IVANETE SANTOS BARROS 

Parte Ré: RÉU: ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO - ME, COIMBRA 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, AYMORE Pessoa(s) a ser(em) 

citadas/intimada(s) RÉU: COIMBRA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Data 

de Distribuição da Ação: 29/04/2016 14:55:00. FINALIDADE: CITAÇÃO 

DO(S) REQUERIDA(S): COIMBRA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, CNPJ: 

05.796.168/0001-79 na pessoa de seu representante legal, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida,bem como 

INTIMAÇÃO, para comparecer a audiência de Conciliação designada para 

o dia 03 de setembro de 2018 às 16:00hs a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres 

-MT. RESUMO DA INICIAL: A parte requerente propõe a ação em face das 

requeridas pleiteando indenização de danos morais em virtude da mesma 

não ter usufruído integralmente do pacote turístico contratado . 

Despacho/Decisão: I- Vistos etc.Analisando os autos, observo que as 

requeridas Coimbra Viagens e Turismo Ltda-EPP e Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A não foram citadas, o que inviabilizou a 

realização da audiência de conciliação. Razão disso e considerando que a 

autora já informou o endereço atualizado da requerida Aymoré (Id. 

1627510), solicite-se nova data de audiência ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres, com prazo 

suficiente para cumprimento da citação com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da data de audiência, conforme preconiza o art. 334 

CPC.Com a indicação da data, citem-se/intimem-se as requeridas Aymoré 

Crédito, Financiamento e Investimento S/A, por carta, e Coimbra Viagens e 

Turismo Ltda-EPP, por carta precatória (eis que frustrada a via postal), da 

data de audiência, cientificando-as de que poderão oferecer contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial observará a previsão do 

art. 335, CPC, contando-se da data de audiência de conciliação ou 

mediação ou do protocolo do pedido de cancelamento de tal audiência, 

caso seja apresentado pelas rés.Intime-se a requerida Elias Gonçalves de 

Figueiredo-ME para comparecimento à audiência.Advirtam-se a parte 

autora e as rés de que o não comparecimento injustificado 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, CPC).As partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos, podendo constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, §§ 9º e 10º, CPC).Transcorrido o prazo, 

imediata conclusão.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.Cáceres/MT, 15 

de setembro de 2016. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito 

.II-"...1 – Considerando que as diversas diligências visando à citação do 

réu restaram infrutíferas, DEFERE-SE o pedido de id. 8096551. Para tanto 

EXPEÇA-SE edital com prazo de 20 (vinte) dias, seguindo-se à risca as 

formalidades do artigo 257 do CPC, consignando-se as advertências do 

despacho inicial. Assinado eletronicamente por: WLADYS ROBERTO 

F R E I R E  D O  A M A R A L 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 2019784 16091614503882000000 ADVERTÊNCIA: O não 

comparecimento injustificado 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, CPC).As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, 

podendo constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, §§ 9º e 10º, CPC). 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, Eliana de Fátima Segatto Mendes 

digitei. Cáceres MT, 20 de junho de 2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002663-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE DIOVAN PINTO MACIEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO DA CUNHA MACIEL OAB - 483.349.871-53 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ xx,xx reais, visando o cumprimento do 

Mandado de xxxxxx a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre 

causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones 

“Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, 

após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres, 20 de 

junho de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000305-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILMARA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 23 de agosto de 2018 às 

13h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 20 de 

junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001287-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 30 de julho de 2018 às 

15h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 20 de 

junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002790-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE ALVES DE GUTEMBERG GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002790-12.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: JAQUELINE ALVES DE GUTEMBERG GOMES Vistos, etc. 

Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do mandado. Após o 

cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos 

atos praticados, com as homenagens de estilo, e providencie baixa nos 

registros. Cáceres, 20 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004092-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1004092-13.2017.8.11.0006. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

FERNANDO OLIVEIRA MARTINS Vistos, etc. O pedido de citação por edital 

não tem qualquer pertinência na atual fase processual. Se tratando de 

ação busca e apreensão cujo procedimento é estipulado pelo Decreto/Lei 

911/69, o ato citatório é realizado subsequente à apreensão do bem - 

execução da liminar - motivo pelo qual a citação do requerido antes da 

apreensão traria alterações no rito do presente procedimento. Sendo 

assim, é necessário que a parte promova diligências visando, 

primeiramente, a apreensão do bem. Insta salientar, que a parte 

requerente possui a faculdade de optar pela conversão da presente 

busca e apreensão para ação executiva, conforme dispõe o artigo 4º do 

Decreto Lei 911/69. No caso dos autos vislumbro que a parte tem 

apresentado comportamento desidioso, na medida em que intimada para 

tomar as providências pertinentes para andamento do feito, inclusive com 

apontamento específico para que busque o paradeiro do bem, apresenta 

manifestações totalmente incompatíveis com o procedimento da ação. 

Sendo assim, reoportunizo que a parte autora providencie o andamento do 

feito adequadamente, no prazo de 10 dias, devendo, para tanto, promover 

novas diligências visando a apreensão do bem e posterior citação do réu 

ou indicar seu interesse na conversão da ação para ação executiva. 

Anoto que a inércia da parte no prazo anotado acarretará na extinção do 

feito sem resolução do mérito. Após o decurso do prazo, novamente 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 20 de junho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002790-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE ALVES DE GUTEMBERG GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 reais, visando o cumprimento da missiva remetida a este Juízo. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

20 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 141028 Nr: 10688-40.2011.811.0006

 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): SENILDE GOMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que 

não houve acordo na audiência realizada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 85166 Nr: 727-46.2009.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ROMERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORA PAEZANO DA SILVA, WALTER TAPIAS 

TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ, WAGNER LEITE DA 

COSTA PINTO - OAB:12.829/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da audiência de conciliação agendada para o dia 8/8/2018, 

às 16horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101551 Nr: 6647-64.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIXON PATRICK GONZAGA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CONSIGNUM LTDA, MLN 

ASSESSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE BARROS 

BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:4.531

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAIME SANTANA 

ORRO SILVA, para devolução dos autos nº 6647-64.2010.811.0006, 

Protocolo 101551, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003055-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (RÉU)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Expedido por ordem do(a) 

MM. RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: 

Processo: 1003055-48.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.085,69; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: RÉU: CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA, 

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR Finalidade: CITAÇÃO da PARTE 

REQUERIDA acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
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quanto aos termos da AÇÃO MINITÓRIA que lhe foi proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, com o intuito de que, no 

PRAZO DE 15 DIAS, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresente MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA junto aos autos. Resumo da 

Inicial: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE 

MT, cooperativa de crédito, com sede na Rua Neftes de Carvalho, nº 

489-S, Jardim Duas Pontes, CEP 78300-000, na cidade de Tangará da 

Serra - MT, inscrita no CNPJ/MF sob n° 32.995.755/0001-60, endereço 

eletrônico mhflores@mhflores.com.br[1][1], vem, respeitosamente, à 

presença de V.Exa., por seus advogados abaixo assinados, propor a 

presente ação: Em face de CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA, brasileira, 

casada, criador de bovinos (leite), inscrita no CPF sob o nº 

850.096.281-04, residente e domiciliada no Sitio Santa Clara, Lote 50, 

Bairro Zona Rural – Serra do Mangaval, CEP 78200-000, na cidade de 

Cáceres - MT, endereço eletrônico desconhecido e SEBASTIAO DEL 

MOURO JUNIOR, brasileiro, casado, criador de bovinos, inscrito no CPF 

sob o nº 621.527.181-00, residente e domiciliado no Sitio Nova Canaã, BR 

070 – depois da Serra do Mangaval, S/N, Bairro Zona Rural, CEP 

78200-000, na cidade de Cáceres - MT, endereço eletrônico 

desconhecido, pelas razões de fato e de direito que, concessa vênia, 

passa a expor: DA MONITÓRIA Por força da inclusa ‘Cédula de Crédito 

Rural Pignoratícia – nº B11131735-3’, firmada em 10/10/2011, o Banco 

Cooperativo Sicredi S/A concedeu em favor dos requeridos o valor de R$ 

93.000,00 (noventa e três mil reais) para pagamento através de 8 (oito) 

parcelas anuais, vencendo-se a primeira em 15/10/2013, acrescidas dos 

encargos livremente pactuados. Ocorre que os requeridos descumpriram 

com o pactuado, deixando de efetuar o pagamento da parcela vencida em 

15/10/2016, ocasionando um saldo devedor pertinente à referida parcela 

em 13/02/2017 de R$ 15.085,69 (quinze mil, oitenta e cinco reais e 

sessenta e nove centavos), conforme planilha anexa. Protestando pela 

produção de provas por todos os meios em direito permitidos, dá-se à 

causa o valor de R$ 15.085,69 (quinze mil, oitenta e cinco reais e 

sessenta e nove centavos). Termos que, Pede deferimento. Cuiabá - MT, 

20 de abril de 2017. Marco André Honda Flores Carla Beatriz R. Franco 

OAB/MT 9708-A OAB/MT 20720/B Giovanna Betina Girolometto Estagiária. 

Despacho/Decisão: Vistos etc. DEFIRO a expedição de edital de citação 

para os réus - via DJE, conforme postulado na manifestação retro. 

Expeça-se o necessário.Decorrido o prazo para o pagamento ou 

manifestação e não comparecendo os réus aos autos, fica desde já 

nomeada a DEFENSORIA PÚBLICA para o encargo de curador especial, 

ocasião em que deverá ser intimada para que exerça seu encargo no 

prazo de 15 dias. Após retorne concluso. Cáceres/MT., 25 de Maio de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito Assinado 

digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHOJuiz 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, digitei. 

Cáceres, 20 de junho de 2018. MARCOS JOSÉ COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001600-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIYAHU NINIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001600-14.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ELIYAHU NINIO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

revisão de dívida bancária proposta por ELIYAHU NINIO em face de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DOS 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI/MT. O Autor foi intimado para 

emendar a inicial, devendo, para tanto, apontar o valor controverso da 

ação - aquele que seria discutido na ação, bem como o débito 

incontroverso, e, ainda, comprovar sua insuficiência de recurso para 

pagamentos das custas processuais. No entanto, em que pese a 

determinação para emenda o Autor deixou transcorrer o prazo, sem levar 

à cabo as providências determinadas (id. 13082241). É o relatório. Decido 

Dispõe o artigo 330, IV, §2º, do CPC: Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: (...) IV. não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 

321. (...) §2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. Extrai-se do dispositivo 

mencionado que nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

proveniente de contrato relativo à empréstimo bancário, cabe à parte 

autora discriminar especificamente as obrigações que pretende 

controverter, bem como quantificar o valor incontroverso da dívida, sob 

pena de indeferimento da inicial. No caso dos autos, verifico que embora 

intimado a emendar a inicial indicando o valor a ser controvertido bem 

como o valor incontroverso da dívida em questão, o Autor se manteve 

inerte. Não obstante, o Autor deixou ainda de comprovar a sua condição 

de hipossuficiência financeira a fim de justificar seu pedido de gratuidade 

da justiça, tampouco efetuou o recolhimento das custas. Deste modo, ante 

a ausência de emenda da inicial quanto às providências indicadas no 

despacho de id. 13082241 , analisando os autos, alternativa não resta 

senão indeferir a exordial em razão do descumprimento do previsto no 

artigo 321 do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido: “...no caso de 

um juiz ter determinado a emenda da petição inicial, sem que o autor tenha 

tomado qualquer atitude positiva a esse respeito, o único caminho viável 

ao juiz é o indeferimento da petição inicial.” ((in Manual do Direito 

Processual Civil – Daniel Amorim Assumpção Neves Volume único – 8.ª 

edição – Salvador- Editora JusPodivm, 2016, pag. 539). Ante o exposto, 

com fulcro nos artigos 321, 330, inciso I e §2º e do artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Sem 

custas. Transitada em julgado, providencie a baixa. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 20 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006154-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT0011166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GEOVANE DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006154-26.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EXECUTADO: JOSE 

GEOVANE DA SILVA - ME Vistos, etc... Cuida-se de fase de ação de 

execução de título extrajudicial onde figura como credora SIGMA 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e como devedor JOSÉ GEOVANE DA 

SILVA me. Tramitando regularmente o feito a Exequente noticiou a 

satisfação da dívida (id. 13158887). Isto posto, JULGO EXTINTO ESTE 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 924, inciso 

II, do Novo Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Intime-se. Após, 

arquive-se. Cáceres, 20 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001911-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001911-05.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JOAO CARLOS DA SILVA Vistos, etc... Cuida-se de ação de 

busca e apreensão proposta por Bradesco Administradora de Consórcios 

LTDA em face de João Carlos da Silva. Intimado a efetuar o recolhimento 

das custas e despesas processuais, o Autor se manifestou no id. 

13024616 requerendo a desistência da ação, informando composição 

amigável extrajudicial entre as partes. No id. 13058623 o Autor requereu a 

juntada de comprovante de pagamento das custas iniciais. Em razão dos 

pedidos contraditórios, o autor foi intimado para esclarecer quanto ao seu 

interesse no andamento do feito, sendo anotado que sua inércia implicaria 

no acolhimento do pedido de desistência (id. 13373210) o Requerente se 

manteve silente (id. 13559595). Sendo assim, acolho o pedido de 

desistência (id. 13024616). Como o Réu sequer foi citado, não é 

necessária sua concordância quanto ao pedido (art. 485, §4°, CPC). Ante 

o exposto, homologo o pedido de desistência e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil. Custas recolhidas. Intime-se. Após, proceda 

com a baixa. Cáceres/MT., 20 de junho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001471-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABDENEGO ARIMATEIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001471-09.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ABDENEGO ARIMATEIA DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta 

por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de 

ABDENEGO ARIMATÉIA DE OLIVEIRA, já devidamente qualificados. 

Compulsando os autos, verifico que o autor foi intimado por duas vezes 

para que prestasse esclarecimentos quanto a notificação do Réu, 

conforme anotado nos despachos de ids. 12478721 e 12945600, sendo 

ainda reoportunizado a se manifestar (id. 13387257), no entanto, se 

manteve inerte (ids. 13386947 e 13598707). 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 recolhidas. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Cáceres, 20 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006419-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA CORREIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA FREITAS FERREIRA (EXECUTADO)

T. NOLASCO SANTOS - ME (EXECUTADO)

THIAGO NOLASCO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006419-28.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: ROSENILDA CORREIA DA SILVA EXECUTADO: T. NOLASCO 

SANTOS - ME, THIAGO NOLASCO SANTOS, FERNANDA FREITAS 

FERREIRA Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL ajuizada 

por ROSENILDA CORREIA DA SILVA em face de T. NOLASCO 

SANTOS-ME e OUTROS. Tramitando regularmente o feito, as partes 

noticiaram a composição de acordo (Id. 13670383). Analisando os termos 

e condições do referido acordo, não vislumbro qualquer vício aparente 

que impeça sua homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos 

do artigo 487, III, alínea b c.c 318, parágrafo único, todos do Código de 

Processo Civil. Em caso de inadimplemento, fica assegurada a retomada 

da execução conforme pactuado entre as partes. No mais, como o acordo 

entabulado entre as partes prevê um período de cumprimento superior a 

03 (três) anos, hei por bem deliberar pelo arquivamento do processo, 

ficando ressaltado que a qualquer momento, havendo o inadimplemento, 

poderá a parte interessada requerer o desarquivamento do processo 

independente do recolhimento de custas para tal fim. P. R. I. Segue em 

anexo a expedição de alvará do saldo residual vinculado ao processo, 

conforme solicitado no item 10 do acordo. Arquive-se. Cáceres/MT., 19 de 

Junho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001909-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIANA FURLANETTO BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001909-35.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: DARIANA FURLANETTO BARBOSA Vistos, etc. Cuida-se de 

ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA em face de DARIANA FRULANETO BARBOSA, na 

qual alega, em síntese, ter celebrado com a Requerida contrato para 

participação de grupo de consórcio (nº8982/279), tendo a Requerida sido 

contemplada, adquirindo o veículo objeto da lide por meio de contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária. Aduz que a Requerida 

teria deixado de efetuar o pagamento das parcelas relativas ao 

financiamento, acarretando em uma dívida no valor de R$4.979, 95 (quatro 

mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), sendo 

este o valor apontado para fins de purgação da mora. Em razão disso, 

requereu a busca e apreensão do veículo, bem como a consolidação da 

propriedade em seu favor. O veículo foi apreendido por força de liminar 

concedida nos autos (id. id. 12954341) e a Ré citada, conforme se extrai 

do auto de busca e apreensão e certidão anexados nos ids. 13069172. A 

Ré se manifestou nos autos requerendo a purgação da mora, anexando, 

na oportunidade, guia de depósito judicial e boleto bancário com 

comprovantes de pagamento (ids. 13051876 e 13051892). Em despacho 

de id. 13052348 este Juízo facultou à parte Autora se manifestar quanto 

ao pedido de purgação da mora, no entanto, se manteve silente (id. 

13130484). Posteriormente, a parte Ré se manifestou novamente nos 

autos (id. 13103340 e 13103367) reiterando o pedido de purgação da 

mora, requerendo a liberação do veículo e acostando novos documentos 

(ids. 13103415, 13103451, 13103453). No id. 13117350 reiterou o pedido 

de liberação do veículo e acostou comprovante de pagamento no valor de 

R$168,32 (id. 13117508). Em decisão de id. 12954341 este Juízo 

determinou a restituição do veículo à Requerida. Após o cumprimento do 

mandado de restituição, a autora requereu o julgamento antecipado do 

mérito nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a” do CPC, bem como o 

levantamento do valor depositado para fins de purgação da mora. A 
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Requerida se manifestou novamente no id. 13657966 concordando com o 

pedido de julgamento antecipado, requerendo que seja determinada a 

baixa do gravame de alienação do veículo. É a síntese. Decido. Cuida-se 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de DARIANA 

FRULANETO BARBOSA. O Decreto-Lei 911 de 01 de outubro de 1969 

estabelece que em caso do devedor pagar a integralidade da dívida o bem 

lhe será restituído livre de ônus, in verbis: “Art. 3º. Omissis. §2º No prazo 

do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipóteses na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. No caso 

dos autos vislumbra-se que após a concessão de liminar para busca e 

apreensão do veículo, o Réu informou a purgação da mora comprovando o 

consequente pagamento do valor apontado na inicial para fins de 

purgação, qual seja, R$4.979, 95 (quatro mil novecentos e setenta e nove 

reais e noventa e cinco centavos). O referido pagamento foi realizado por 

meio de boleto bancário no valor de R$2.545,33 (id. 13051892), cujo 

beneficiário é o banco autor. Intimado, o autor não impugnou o documento. 

O valor remanescente - R$2.435, 00 (dois mil quatrocentos e trinta e cinco 

reais) - foi pago por meio de depósito judicial, conforme se extrai do 

documento de id. 13051892. Não obstante, a autora realizou ainda um 

depósito no valor de R$168,32 (cento e sessenta e oito reais e trinta e 

dois centavos). Sendo assim, considerando o pagamento das quantias 

supracitadas, somada, tem-se o valor suficiente para fins de purgação da 

mora, segundo o valor apontado pelo próprio Autor, qual seja, R$4.979, 95 

(quatro mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e cinco 

centavos). Ademais, a parte autora não apresentou qualquer oposição 

quanto ao pagamento realizado para fins de purgação da mora. Com 

efeito, diante da purgação da mora realizada pela Requerida, devidamente 

realizada no valor apontado pela parte autora, e não tendo o Réu se 

oposto aos pedidos iniciais, deixando de apresentar contestação nos 

autos, tenho que restou retratada a hipótese de reconhecimento jurídico 

do pedido (art. 487, inciso III, alínea a, do CPC). Deste modo, ante a 

purgação da mora que reputo devidamente efetuada nos autos, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Nesse sentido: EMENTA: ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. A 

CORRETA PURGAÇÃO DA MORA PELO DEMANDADO LEVA A EXTINÇÃO 

DO FEITO, PELA PERDA DO OBJETO, DEVENDO RESPONDER PELA 

SUCUMBÊNCIA, ANTE O RECONHECIMENTO DO PEDIDO. DERAM 

PROVIMENTO, UNÂNIME. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 598375384, DÉCIMA 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: 

NEY WIEDEMANN NETO, JULGADO EM 03/04/2001) ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. A 

CORRETA PURGAÇÃO DA MORA PELO DEMANDADO LEVA A EXTINÇÃO 

DO FEITO, PELA PERDA DO OBJETO, DEVENDO RESPONDER PELA 

SUCUMBÊNCIA, ANTE O RECONHECIMENTO DO PEDIDO. (APC Nº 

195081401, NONA CAMARA CIVEL, TJRS, RELATOR: DES. BRENO 

MOREIRA MUSSI, JULGADO EM 19/12/1995) Indefiro o pedido da parte Ré 

para que seja determinado à autora proceder com a baixa do gravame do 

veículo. Saliento que não cabe a este Juízo determinar que a parte autora 

promova a baixa do gravame haja vista se tratar de diligência 

administrativa. Porquanto, deverá a parte Ré tratar junto a autora quanto a 

baixa do gravame de alienação. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTA a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com fundamento 

no artigo 487, III, a, do Código de Processo Civil, e em atenção ao principio 

da causalidade, condeno a Requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, os quais fixo 

no importe 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC. Segue, em anexo, alvará expedido em favor do autor, relativo a 

quantia depositada na conta judicial para fins de purgação da mora. Após 

o trânsito em julgado providencie com a baixa, atentando-se as 

formalidades devidas. Cáceres/MT, 19 de junho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003015-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ROJAS YOSPI YAIBONA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003015-03.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RODRIGO ROJAS YOSPI YAIBONA Vistos, etc. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A requereu a presente busca e apreensão, com 

supedâneo no Decreto-Lei nº. 911/69, em desfavor de RODRIGO ROJAS 

YOSPI YABONA, alegando, em síntese, ter celebrado com o réu contrato 

de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. Alega 

que o Requerido teria deixado de efetuar o pagamento das parcelas 

acarretando em uma dívida no valor de R$22.669,84 (vinte e dois mil 

seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). O 

veículo foi apreendido por força de liminar de busca e apreensão 

concedida nos autos (ids. 5008274, 5008301, 5023421 e 4448399) e, 

após, procedeu-se a citação do Réu (id. 5007059). O Requerido 

apresentou proposta de acordo (id. 4945906) e contestação (id. 

5481648), na qual, alega abusividade da cobrança das tarifas de cadastro 

e avaliação do bem. A parte autora não apresentou impugnação (id. 

5890633). Este Juízo determinou autora proceder com a emenda da inicial, 

atribuindo à causa o valor relativo a integralidade do débito apontado para 

fins de purgação da mora, bem como complementação das custas. Na 

oportunidade, foi reoportunizado à parte autora que se manifestasse 

quanto a proposta de acordo. A autora se manifestou no id. 8277782 

recusando a proposta de acordo, no entanto se manteve quanto a 

adequação do valor da causa e recolhimento das custas. Requereu o 

julgamento do mérito. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. De logo, tenho como praticável a decisão antecipada do mérito, 

nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, porquanto a questão posta em 

juízo prescinde de produção de outras provas, revelando-se suficiente a 

documental existente nos autos. Cuida-se de ação de busca e apreensão 

de veículo alienado fiduciariamente formulado em face do devedor, o qual 

apresentou contestação discutindo acerca de cláusulas abusivas. 

Inicialmente, esclareço que a ação de busca e apreensão há muito tem 

reconhecida a sua natureza dúplice de modo que no exercício do direito 

de defesa, pode o réu realizar pedidos contrapostos. Nesse sentido: “É 

possível a apreciação de pedidos revisionais no bojo da ação de busca e 

apreensão, deduzidos pelo devedor, através de reconvenção ou pedido 

contraposto.” (TJPR – Apelação n. 1424055-6. Relatoria da Des. Rosana 

Amara Girardi Fachin. Julgado em 09.03.2016). Dito isto, passo a analisar 

a legalidade das tarifas questionadas no contrato pelo Requerido. No que 

concerne a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, a 

cobrança é pertinente. A Resolução 3.919/2010 editada pelo Conselho 

Monetário Nacional previu a possibilidade de cobrança da prestação de 

serviços inerentes a avaliação de bens ofertados em garantia. Senão, 

vejamos: Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de 

serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao 

cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim 

considerados aqueles relativos a: (…) VI - avaliação, reavaliação e 

substituição de bens recebidos em garantia; Assim, considerando que a 

cobrança pela avaliação do bem ofertado em garantia é considerada legal 

segundo a Resolução 3.919/2010 (em vigor ao tempo do contrato), não 

vejo a possibilidade de excluir do contrato cobrança da tarifa de avaliação. 

De mesmo modo, segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de 

Justiça "(...) Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente 

tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual 

somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e 

a instituição financeira (...)." (Resp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

24/10/2013). Porquanto, seguindo a mesma linha de raciocínio da 

orientação jurisprudencial acima destacada, e estando a cobrança da 

tarifa de cadastro expressamente prevista no contrato in casu, reputo 

válida sua cobrança, mormente porque não vislumbro sua cobrança 

repetidamente. No mais, verifico que a parte autora atribuiu à causa o 

valor de R$5.067,63, no entanto, na exordial, apontou para fins de 

purgação da mora o valor de R$22.669,84. Dada a incorreção quanto ao 

valor da causa, este Juízo determinou que a parte autora emendasse 
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inicial nos seguintes termos: “...determino que o autor no mesmo prazo 

promova a readequação do valor da causa para o valor do débito total ao 

qual pretende recebimento nesta demanda e em função disto, promova 

também o recolhimento complementar das custas do processo. Ocorre 

que o autor anotou como valor da causa apenas a quantia referente as 

parcelas vencidas. Contudo, pelo contexto da inicial, depreende-se que o 

autor pretende que a ação resolva o contrato de modo que a purgação da 

mora seja condicionada ao pagamento do valor total do contrato, tal como 

entendeu o STJ em sede do REsp 1.418.593-MS. Advirto que a 

inobservância do parágrafo acima, no prazo anotado, implicará no 

prosseguimento da ação nos limites da inicial, de modo que este Juízo 

reputará a petição do acordo como requerimento de purgação da mora, na 

medida em que o réu manifesta interesse de realizar o depósito à vista de 

valor superior a importância das parcelas vencidas e anotada na inicial 

como “valor da causa”. Em função das circunstâncias acima as quais 

demandam um comportamento processual do autor, hei por bem nos 

termos do art. 139, I, III e IV do Código de Processo Civil, determinar que a 

instituição financeira se abstenha de realizar qualquer ato de disposição 

do veículo, até posterior decisão que disponha de modo contrário. O 

descumprimento da presente determinação implicará na incidência de 

multa no importe correspondente a 30% sobre o valor da causa.”. A parte 

autora não cumpriu com o determinado. Pois bem, muito embora a parte 

Autora tenha deixado de cumprir com a determinação, porquanto 

permanecendo o valor da causa incorreto eis que anotado apenas a 

quantia referente as parcelas vencidas do contrato, tenho que pelo 

contexto da inicial é possível notar que a pretensão da autora é o 

recebimento do débito total relativo ao contrato, compreendendo as 

parcelas vencidas e vincendas. Lembro que o Código de Processo Civil 

dispõe que a “interpretação do pedido considerará o conjunto da 

postulação e observará o princípio da boa-fé” (art. 322, §2º, CPC). Sendo 

assim, em que pese as anotações do despacho de id. 5897616, 

considerando que da inicial extrai-se o intuito da autora em receber o valor 

total do débito, qual seja, o valor relativo as parcelas vencidas e 

vincendas do contrato, e, considerando, ainda, que o entendimento 

pacífico adotado pelo Superior de Justiça é de que a purgação da mora 

compreende a integralidade da dívida, o valor ofertado pelo Réu não é 

capaz de suprir a dívida contratual. Ademais, muito embora tenha o 

Requerido ofertado o pagamento do valor indicado, sequer procedeu com 

o depósito da quantia. Porquanto, por todo exposto, resta claro que não 

houve purgação da mora no caso. Ademais, a consequência jurídica da 

incorreção quanto ao valor atribuído à causa prejudicará a parte Autora e 

favorecerá o Réu, haja vista que o arbitramento de honorários de 

sucumbência se dará sobre o valor da causa. Por fim, pelos documentos 

trazidos aos autos pelo Requerente, restaram provadas: 1- a existência 

de contrato de abertura de crédito (id. 4291060) com cláusula de 

alienação fiduciária, tendo por objeto um veículo da marca Toyota, modelo 

Corolla Sedan, chassi 9BR53ZEC268611193, Placa DRT 8406, Renavam 

863399177, Cor preta, ano 2005/2006. 2- o inadimplemento e a 

constituição em mora (id. 4291049). O princípio fundamental do direito 

contratual é o pacta sunt servanda, só derrogado diante de condições 

extraordinárias como caso fortuito ou força maior, sendo ônus do Réu a 

comprovação de situações excludentes de sua obrigação. Não 

apresentadas estas e comprovado o inadimplemento do compromisso 

contratual, impõe-se o deferimento da pretensão exordial, vez que a 

posse do bem passa a pertencer a quem não tem justo título. Isto posto, 

julgo procedente o pedido inicial e declaro rescindido o contrato firmado 

entre as partes e, com fulcro no art. 66 da Lei 4.728/65 com redação dada 

pelo Decreto Lei 911/69, consolido nas mãos do Requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva, já concedida na liminar, sobre o veículo da marca 

Toyota, modelo Corolla Sedan, chassi 9BR53ZEC268611193, Placa DRT 

8406, Renavam 863399177, Cor preta, ano 2005/2006. Faculto a venda 

pelo Requerente nos termos do Decreto Lei 911/69. Intime-se a parte 

autora a efetuar o recolhimento da complementação das custas 

processuais de acordo com o valor indicado para fins de purgação da 

mora (R$22.669,84). Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa (R$5.067,63), 

bem como nas custas e despesas processuais. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com a baixa atentando-se às devidas formalidades. 

Intimem-se. Cumpra-se. Caceres, 20 de junho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003460-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE RICHARDSON BAZAN ROSA (REQUERIDO)

DENISIA BAZAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GASPAR SCHMIDT OAB - MT0006175A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003460-21.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: DENISIA BAZAN, ESPÓLIO DE RICHARDSON BAZAN ROSA 

Vistos, etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão pelo Decreto-Lei 

911/69 promovida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA em desfavor de ESPÓLIO DE RICHARDSON BAZAN ROSA, em que a 

autora sustentou, em síntese, ter celebrado com o réu um contrato de 

consórcio de nº 9174/055, tendo o Requerido sido contemplado adquirindo 

por meio de financiamento com garantia de alienação fiduciária um veículo 

de Marca Volkswagen, Modelo Gol 1.0, de cor branca e Placa NPN 2596. 

Aduziu que o demandado não cumpriu com as suas obrigações, deixando 

de pagar as prestações com vencimento nos meses de setembro a 

novembro de 2016, perfazendo-se o total de R$10.300,86 (dez mil e 

trezentos reais) pela soma das parcelas vencidas e vincendas do 

contrato. Requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo supra 

mencionado postulando, ao final, pela procedência dos pedidos da inicial. 

Juntou documentos (id. 4474536 a id. 4474671). Com a inicial, vieram os 

documentos necessários para deferimento da liminar de busca e 

apreensão do veículo (id. 4799719). Após a apreensão do bem (id. 

5579670), foi tentada a citação do Requerido, sendo informado o seu 

falecimento (id. 5579281). No id. 5816969 compareceu nos autos a 

inventariante, requerendo a habilitação do espólio, oportunidade em que 

requereu, ainda, a concessão de justiça gratuita, bem como pugnou pela 

extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade do polo 

passivo. Requereu, ainda, a designação de audiência de conciliação para 

tentativa de composição amigável. Juntou documentos (id. 5817213 a id. 

5817335). Intimada, a parte autora se manteve silente. A parte Ré 

apresentou defesa nos ids. 7204178/7205135. Inicialmente, reiterou seu 

pedido de extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade 

passiva, e, razão d aparte autora ter ingressado com a demanda após o 

falecimento do Réu. No mérito, alega a inexistência de dívida do espólio 

junto à autora relação ao contrato de financiamento, tendo em vista que o 

vencimento da parcela do mês de setembro se daria tão somente em 

15/09/2016, sendo adimplida nesta data. Afirma que em razão do 

falecimento do Requerido em outubro e 2016 a dívida teria sido extinta, 

razão pela qual não estaria inadimplente com as demais parcelas. Alegou 

excesso de cobrança tendo em vista o computo do valor relativo a parcela 

do mês de setembro de 2016, bem como pela cobrança de juros de mora 

antes da data de vencimento da parcela e juros, multa e correção 

monetária com relação às parcelas vincendas. Ao final, requereu o 

acolhimento do pedido de extinção do feito e no mérito a declaração de 

improcedência da dívida cobrada e a restituição imediata do veículo. 

Intimada, a parte autora se manifestou no id. 8068984, afirmando que a 

Representante do espólio, mesmo tendo ciência da dívida, não comunicou 

a autora do falecimento do Réu. Alegou que o seguro de vida contratado 

pelo Réu efetuou a quitação do contrato com o pagamento do débito 

pendente. Na oportunidade, requereu a desistência da ação. No id. 

8095198 nova manifestação da parte Ré, na qual concordou com o pedido 

de desistência da ação condicionando-o à restituição do veículo nesta 

Comarca de Cáceres/MT. A autora se manifestou no id. 9091464 alegando 

que embora tenha tentado contato com a Ré e seu representante legal não 

obteve resultado. Informou endereço para retirada do veículo nesta 

Comarca. Novamente a Ré se manifestou informando que o veículo não se 

encontrava no local indicado, requerendo o julgamento da demanda nos 

termos da contestação apresentada. No id. 9091464 a autora informou a 

restituição do veículo, juntando documentos (ids. 10792115, 10792125 e 

10792136). Após intimação das partes para manifestarem quanto a 

desistência da ação, a parte Ré se manifestou informando não se opor ao 
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pedido de desistência desde que a parte autora efetuasse o pagamento 

dos supostos danos materiais sofridos pelo mesmo, quais sejam, 

honorários advocatícios no importe de R$3.500, 00, despesas para 

remoção do bem nos valores de R$ 1.067, 64 e R$800,00. Em 

contrapartida, alegou que não havendo concordância da autora quanto ao 

pagamento das despesas, requer o julgamento do mérito, nos termos da 

contestação apresentada, pugnando, ainda, pela declaração da extinção 

da dívida de terminação para transferência do bem para a inventariante 

(ids. 11036596/ 11036638). Após, vieram-me conclusos os autos. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo 

alienado fiduciariamente. Na dicção do art. 3º do Decreto/Lei 911/69 “O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014). Já o § 2° do art. 2° da referida legislação dispõe que: § 2o A mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). Pois bem. 

Inicialmente, ressalto que o ingresso da demanda de busca e apreensão 

inicialmente foi legítimo. Explico: A parte autora ingressou com a presente 

busca e apreensão indicando o inadimplemento do Requerido com relação 

as parcelas relativas aos meses de setembro, outubro e novembro de 

2016, derivadas do contrato de financiamento firmado entre Bradesco 

Administradora de Consórcios e Richarson Bazan Rosa, falecido e 

devidamente substituído por seu espolio nos autos após apreensão do 

bem. Vislumbra-se que somente após a busca e apreensão do veículo por 

força de decisão liminar concedida nos autos é que a parte autora tomou 

conhecimento do falecimento do Requerido, pois muito embora tenha vindo 

à óbito na data de 24/10/2016, não houve comunicação do falecimento á 

Requerente, o que competia à representante do espólio fazê-lo. Ressalto 

que na manifestação de id. o próprio espólio afirma que a autora não tinha 

conhecimento do falecimento. Deste modo, considerando que a parte 

autora não tinha conhecimento do óbito do Requerido até a informação 

sobrevinda nos autos, tenho que possuía interesse de ingressar com a 

ação de busca e apreensão em face do mesmo em razão do aparente 

inadimplemento das parcelas do contrato. Não obstante, em que pese os 

argumentos da parte Ré de que o vencimento da parcela relativa ao mês 

de setembro só teria ocorrido em 15/ 09/2016 e não na data indicada pela 

autora (12/09/2016), e, portanto, em razão do seu pagamento teria 

ocorrido a quitação do contrato porquanto não haveria inadimplência para 

embasara propositura da ação, como já exposto, ainda que diante do 

adimplemento da referida parcela, comprovado nos autos, o 

desconhecimento da morte do Réu levou a autora a interpretação de 

inadimplente quanto as demais parcelas, concernentes aos meses de 

outubro e novembro. Assim, ainda que a parte autora tenha se equivocado 

em computar a parcela referente ao mês de setembro, tinha fundamento 

em propor a busca e apreensão ante o não pagamento das parcelas de 

outubro e novembro, até então inadimplidos sem justificativa à Requerente. 

Com efeito, no meu entendimento, sendo ônus da inventariante informar o 

falecimento do Requerido, segurado da autora, tenho que a omissão da 

inventariante junto à Requerente deu causa à demanda, haja vista que a 

autora até então acreditava na inadimplência contratual levando ao 

ingresso da ação. Sendo assim, entendo que o pedido de ressarcimento 

pela autora à Ré das despesas relativas a honorários advocatícios não 

deve ser acolhido. Neste rumo, em que pese os argumentos lançados pelo 

Réu no sentido de ser devido ao mesmo o reembolso das despesas para 

restituição do veículo, tendo que o pedido deve ser indeferido. Não cabe a 

este Juízo imputar à parte Autora o local de depósito dos veículos. Ficando 

a mesma como depositária do bem até se findar o prazo para purgação da 

mora, compete a mesma escolher o local onde permanecerá o bem. 

Ademais, não vislumbro qualquer exagero na conduta da autora ao 

direcionar o bem até a Comarca de Cuiabá, haja vista que a referida 

cidade não fica excessivamente distante desta cidade de Cáceres/MT. 

Além disso, como já exposto, a falta de cuidado da inventariante em 

informar o falecimento do Requerido à autora levou ao ingresso 

desnecessário da presente ação, porquanto no meu entendimento, pelos 

fundamentos expostos, não deve a autora arcar com o pagamento das 

supostas custas para restituição do veículo, porquanto indefiro o pedido. 

Por fim, considerando que inicialmente as partes aspiravam conjuntamente 

pela desistência da demanda, tenho que o melhor caminho a ser tomado 

nos autos é acatar o pedido de desistência. A medida é a mais justa e 

coerente, pois tendo sido realizada a restituição do veículo à parte Ré, 

bem como reconhecida a quitação do contrato pela autora, não resta 

controvérsia entre as partes acerca do objeto da demanda. Sendo assim, 

com supedâneo na motivação supra, homologo o pedido de desistência e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Cada parte arcará com 

os honorários de seus respectivos advogados. Custas já recolhidas. 

Após o trânsito em julgado, proceda com a baixa. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 20 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1003755-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH ALVES DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN OAB - MT0003565S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para se manifestar a respeito da informação 

trazida aos autos pelo perito (ID 13749864). Prazo 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002003-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS 

PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

TELEGRAMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECLARANDO A 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA ATUAR NO FEITO. ÀS 

PARTES PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 187688 Nr: 6763-94.2015.811.0006

 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: VIGO DA SILVA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Pelo exposto nos autos, decido:

a) Tornar sem efeito o item "a" das fls. 286/287, eis que o Autor já 

apresentou impugnação à contestação;

b) Cumpram-se integralmente as demais determinações da decisão retro;

c) Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 204468 Nr: 6259-54.2016.811.0006

 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: MARCIO DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-FUNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - OAB:16.978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Presentes os pressupostos recursais, conheço dos Embargos de 

Declaração, passando a analisar os seus fundamentos.De inicio, no que 

tange a alegada omissão na sentença prolatada às fls. 133/140, que não 

considerou o período trabalhado de 2010 e 2011 (fls. 60/61), deve-se 

esclarecer que o contrato tido como temporário no âmbito da 

Administração Pública Estadual só será declarado nulo quando houver 

provas nos autos que evidenciem que a contratação não se enquadrou 

nas hipóteses legais expressamente estabelecidas na Lei Complementar 

nº 04/1990 e que não foram observados os requisitos fixados pelo 

Supremo Tribunal Federal na apreciação do RE 658.026/MG.Do feito, muito 

embora os documentos acostados às fls. 59/64 fazem prova do período 

laborado pelo requerente, não são suficientes para demonstrar a suposta 

ilegalidade da contratação, diferentemente dos contratos apresentados às 

fls. 47/58, devidamente reconhecidos na sentença.Pelo que se nota, 

nesse ponto, o requerente não conseguiu demonstrar a veracidade de 

suas alegações se limitou simplesmente a narrar fatos sem apresentar 

provas. E nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, é da parte 

autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.Assim, não 

observo, além dessa, omissões, obscuridades ou contradições, nos 

moldes do artigo 1.022 do CPC/15, que autorizem a modificação da 

decisão por este Juízo de primeira instância.Sendo as alegações feitas 

pelo requerente, uma clara intenção de pura e simplesmente rediscutir a 

matéria já enfrentada, o que não se deve admitir.Isso posto, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido:a)CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, ante a ausência dos 

requisitos previstos pelo artigo 1.022 do CPC, mantendo-se inalterada a 

sentença proferida por este Juízo às fls. 133/140;b)Intimem-se as partes e 

restituam-se os prazos de recurso;c)Nada sendo requerido, cumpram-se 

integralmente os comandos da sentença;d)Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101170 Nr: 6265-71.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

ORLANDO WALDOMIRO DAN, OSENIR TEODORO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra SUN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA na qual há informações nos autos do pagamento da dívida na via 

administrativa (fls. 68/69).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Após, transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95506 Nr: 573-91.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASCIO & FARIAS LTDA, ADILEUZA DE 

SOUZA FARIAS, ROSANA DO CARMO DE FASCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela PELA FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO contra FASCIO E FARIAS LTDA e 

OUTROS, na qual há informações nos autos do pagamento da dívida na 

via administrativa (fls. 60/67 e 69/70).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 87620 Nr: 3115-19.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. MARQUES & CIA LTDA, NATALINA 

GONÇALVES DA SILVA, RONALDO LUIZ MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela PELA FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO contra R. L. MARQUES E CIA LTDA e 

OUTROS, na qual há informações nos autos do pagamento da dívida na 

via administrativa (fls. 68/69).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 161451 Nr: 9249-23.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVALINO FURLANETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Executado, via 

DJE/MT, através de seu advogado, para que no prazo de 15 dias informe 

nos autos os dados bancários em que pretende ver restituído o valor de 

fls. 56.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150788 Nr: 9587-31.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIOMAR BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

150788 §!0(y¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9587-31.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
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EXECUTADO(A, S): MARIA DIOMAR BIANCHINI

CITANDO(A, S): Executados(as): MARIA DIOMAR BIANCHINI, CPF: 

43259758100,

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/10/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 7.325,65

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.

RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO 

FISCAL proposta pela Fazenda Pública acima apontada, em desfavor 

do(a) Executado(a), acima qualificado(a), com base na CDA N. 

201210757, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 19 de junho de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 194839 Nr: 412-71.2016.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.C. AUTO PEÇAS LTDA., CARLOS SANTANA DA 

SILVA, DELCIO FELIX DUTRA, DILSON FELIX DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuidam-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por DILSON FELIX 

DUTRA contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

devidamente qualificados nos autos (fls. 05/11).

Impugnação apresentada às fls. 19/22

Certidão informando a tempestividade dos embargos à fl. 23.

 Os autos vieram conclusos.

É o sucinto relato.

Fundamento e Decido

A extinção da execução fiscal apensa (código nº 58974) em virtude do 

pagamento da dívida pelo devedor conduz a extinção dos presentes 

embargos sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do 

interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.

Nesse sentido:

 APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO 

DÉBITO – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - REGRA 

DO ARTIGO 20 DO CPC - RECURSO PROVIDO. A quitação do débito objeto 

da execução implica na extinção dos embargos por perda superveniente 

do interesse processual e, em razão do princípio da causalidade, aquele 

que deu motivo á propositura da ação deve ser condenado ao pagamento 

dos ônus de sucumbência. (Ap 69775/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/08/2015, Publicado 

no DJE 02/09/2015) (TJ-MT - APL: 00016739020128110045 69775/2014, 

Relator: DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 

25/08/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2015)

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 485, VI, do NCPC;

b) Sem custas e honorários;

c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97390 Nr: 2458-43.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAMARA ZEFERINI DE ARAUJO-ME, 

ELIAMARA ZEFERRINI DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

97390 §!*j{¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2458-43.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): ELIAMARA ZEFERINI DE ARAUJO-ME e ELIAMARA 

ZEFERRINI DE ARAÚJO

CITANDO(A, S): Executados(as): ELIAMARA ZEFERINI DE ARAUJO-ME, 

CNPJ: 04615390000165 e Executados(as): ELIAMARA ZEFERRINI DE 

ARAÚJO, CPF: 59341491134

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/03/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 7.845,63

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.

RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO 

FISCAL proposta pela Fazenda Pública acima apontada, em desfavor 

do(a) Executado(a), acima qualificado(a), com base na CDA N. 20098173, 

que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 19 de junho de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95663 Nr: 730-64.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IWANA LUIZA GOMES DE ARRUDA, I. L. 

GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

95663 §!*Y`¨

EDITAL DE CITAÇÃO
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PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 730-64.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): IWANA LUIZA GOMES DE ARRUDA e I. L. GOMES DE 

ARRUDA

CITANDO(A, S): Executados(as): I. L. Gomes de Arruda, CNPJ: 

04114883000111Inscrição Estadual: 131977962, E Executados(as): Iwana 

Luiza Gomes de Arruda, Cpf: 78558131104, Rg: 904 400 SSP MT Filiação: 

Margarido Masson e Ana Maria Rodrigues Masson, data de nascimento: 

30/12/1975, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), comerciante

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/01/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 15.746,70

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.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N.20099305, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 19 de junho de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 58974 Nr: 5348-91.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.C. AUTO PEÇAS LTDA., CARLOS SANTANA 

DA SILVA, DELCIO FELIX DUTRA, DILSON FELIX DUTRA, CLAUDIO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT, MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - 

OAB:OAB/MT 12.579

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra D.C. AUTO PEÇAS LTDA, na qual há 

informações nos autos do pagamento da dívida na via administrativa (fls. 

149/159).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito, tornando, por conseguinte, prejudicada a análise da 

exceção apresentada às fls. 141/145.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Primeiramente, promova a liberação de todas as constrições efetivadas, 

bem como a devolução dos valores depositados nos autos (fls. 114/115 e 

138);

b) Após, JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

base no art. 924, II, do CPC/15;

c) Sem custas e honorários, na forma da lei;

d) Transitada em julgado, ao arquivo;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139733 Nr: 9357-23.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FORTES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

139733 §!.¤B¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9357-23.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): BENEDITO FORTES TEIXEIRA

CITANDO(A, S): Executados(as): BENEDITO FORTES TEIXEIRA, EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.404,97

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.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. , que pretende a satisfação da dívida, 

acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 19 de junho de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 72724 Nr: 10143-09.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUGA COUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES contra GUDA COUROS S/A na qual há 

informações nos autos do pagamento da dívida na via administrativa (fls. 

129/136).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;
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b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Após, transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 161451 Nr: 9249-23.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVALINO FURLANETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra DURVALINO FURLANETO na qual há 

informações nos autos do pagamento da dívida na via administrativa (fls. 

64/65).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Após, transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155990 Nr: 3588-63.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIDAK COSTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por LUIZ BENEDITO DE 

ASSUNÇÃO contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES.

A parte autora pugnou nos autos pelo pagamento de supostas diferenças 

de valores decorrentes de desatualização (fls. 438/443).

O Município informou o pagamento das requisições às fls. 436/437.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

No que tange ao pleito do requerente (fls. 438/443), deve-se ressaltar que 

a Súmula Vinculante nº 17 estabeleceu não incidir atualização no período 

entre a expedição da requisição ou precatório e seu efetivo pagamento, 

não prosperando, portanto, referida alegação.

Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Primeiramente, indefiro o pleito de fls. 438/443, pelos fundamentos 

acima indicados;

b) Após, JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

base no art. 924, II, do NCP;

c) Sem custas e honorários, na forma da lei;

d) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151664 Nr: 10507-05.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS & VIOLIN LTDA EN CELL TELEFONIA, 

ELISETE APARECIDA VIDOVIX SEGURA VIOLIN, ELAINE FRANÇA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE HELENA SVERSUTH 

- OAB:7807

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela PELA FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO contra MARTINS E VIOLIN LTDA e 

OUTROS, na qual há informações nos autos do pagamento da dívida na 

via administrativa (fls. 59/60).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154975 Nr: 2460-08.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA PACHURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Requerente, via 

DJE/MT, através de sua advogada, para que no prazo de 15 dias atenda 

aos pedidos de fls. 84 formulados Requerido.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/07/2018 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: 1007743-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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: 02/07/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011801-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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: 1000333-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (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: 02/07/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011183-11.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO ROCHA (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA REQUERENTE DA DECISÃO RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SILVA MOTA DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/07/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO TERUO ARAGUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO)

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO)

GRACIELA RODRIGUES PEREIRA OAB - SP287049 (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: 1000306-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR LINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (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: 02/07/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005388-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR 

NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO COMPROVANTE DE DEPOSITO JUNTADO 

NO ID 13355324.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CHARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/07/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003297-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

APRESENTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 02/07/2018 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: 1000306-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR LINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

02/07/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003303-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BORGES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-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)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9886600), 

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: 1006310-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCA DA ROSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 03/07/2018 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: 1001228-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MOREIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

APRESENTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON JOSE DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (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: 03/07/2018 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: 1000336-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH ARDAIA NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (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: 03/07/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003094-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMENEGILDO LEITE DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 

APRESENTAR CÁLCULO ATUALIZADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOBRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO OAB - MT23568/B (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

PRECATÓRIA RETRO JUNTADA.

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)
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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 CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002849-34.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ANDRE LUIZ DA COSTA BRITO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 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. É o breve relato. 

DECIDO. A ação em tela deve ser extinta em razão da ausência 

injustificada da parte autora à audiência de conciliação designada nos 

autos. Observa-se do citado termo de audiência que a parte autora não 

compareceu ao ato judicial e não comprovou a impossibilidade de estar 

presente até a abertura da mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 

determina a extinção do processo sem julgamento do mérito quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. 

Trata-se de preceito cogente, uma vez que a hipótese prevista no artigo 

51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer exceção à ausência do autor, 

como a possibilidade de fazer-se “representar” por preposto, cabível 

apenas em relação às pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, 

art. 9º, § 4º), ou por procurador, mesmo que com instrumento de mandato 

com poderes para transigir, isso porque a mencionada legislação prima 

pelo princípio da pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. 

Eis a lição jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento 

do autor na audiência designada implica na extinção do processo, na 

forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da 

Terceira Turma do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

da Capital, votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003765-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DA SILVEIRA CRUZ (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO 

DOCUMENTO JUNTADO RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIE LIMA LOBO NESPOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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: 24/10/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1000317-53.2018.8.11.0006 REQUERENTE: NATHALIE LIMA 

LOBO NESPOLI REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Consta da inicial 

que a parte autora teve os serviços cancelados pela empresa ré. Alega o 

demandante, na inicial, que: Contratou no final do mês de outubro de 2017 

com a empresa Reclamada serviço de telefonia e internet, no quais seriam 

oferecidos em um pacote, ficando para posterior ocasião a instalação da 

banda larga. A respectiva banda larga foi instalada somente no dia 01 de 

dezembro de 2017, ou seja, mais de um mês após a instalação da linha 

fixa de telefonia. No entanto, foi cobrado do mês de dezembro de 2017 o 

serviço da internet que não havia sido instalada. Deste modo, requer a 

tutela de urgência para o fim de determinar o sobrestamento da cobrança 

dos valores indevidos de dezembro de 2017, bem como restabeleça o 

serviço de banda larga e telefonia da reclamante. Vieram-me os autos 

conclusos. É o necessário. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, 

com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Versam os autos 

sobre o pedido liminar de sobrestamento da cobrança de valores 

indevidos do serviço de internet tendo como referência o mês de 

novembro, bem como o restabelecimento dos serviços de telefonia e 

banda larga. 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 parcial da liminar. Dos autos, há documentos indicadores da 

verossimilhança das alegações da Requerente, especialmente no que diz 

respeito à instalação do serviço de internet apenas na data de 01.12.2017, 

ou seja um mês após a cobrança dos serviços, demonstrando em princípio 

a ilegalidade da cobrança pela empresa reclamada. No entanto, o autor 

não fez prova do pagamento das faturas dos serviços do mês posterior, 

ou seja, janeiro de 2018, não sendo assim razoável o deferimento do 

restabelecimento dos serviços. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento parcial da 

liminar e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, 

e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 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; Assim entendendo, DEFIRO 

PARCIAMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA de sobrestamento da 

cobrança dos valores indevidos de dezembro de 2017, no prazo de 48 

horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contados da intimação 

desta decisão. O não cumprimento do item “B” acarretará multa no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

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). No 

mais, designe-se audiência de tentativa de conciliação e aguarde-se a 

realização da mesma. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em substituição legal Assinado 

eletronicamente por: JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11809079 18022821213268400000011620712

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002986-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALMIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUCI APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 
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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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010516-54.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE LEE AMORIM CARRIJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0015192A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MIRANDA MELLO OAB - MS0004363S-A (ADVOGADO)

RAFAEL PATRICK FRANCISCO OAB - MS0013782A (ADVOGADO)

 

INTIMO A ADVOGADA DA PARTE DO DOCUMENTO RETRO JUNTADO, ID: 

13771605.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004084-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT0019396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO 

LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004004-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTON FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 179689 Nr: 2051-61.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRIADORES DE JACARÉ 

DO PANTANAL LTDA, GASTÃO MEDEIROS SHARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287MT, DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11765, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT, 

VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 DECIDO:a)Revogar a suspensão das atividades da Cooperativa, pelos 

motivos acima expostos;b)Determinar o tratamento adequado a todos os 

animais que se encontram em sua dependência, em especial quanto à 

adequada alimentação dos animais apreendidos pelo IBAMA até ulterior 

decisão da Justiça Federal;c)Oficiar o Ministério Público para que apure os 

maus tratos dos animais apreendidos em autos próprios;d)Seja 

encaminhada cópia da decisão de embargo das atividades da empresa e 

da presente decisão para a Justiça Federal, no processo de n.º 

003838-85.2016.4.01.3601, a fim de que tome ciência e providências que 

entender pertinentes;e)Oficie-se o Exmo. Sr. Des.Márcio Vidal no Agravo 

de Instrumento n.º 1005301-98.2018.8.11.0000, encaminhando cópia da 

presente decisão que revogou o embargo da atividade da empresa;f)Vista 

dos autos ao Ministério Público para se manifestar quanto o requerimento 

da parte requerida de fls. 1442/1445.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 87528 Nr: 3033-85.2009.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR JULIANO SEONECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A (BV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO - 

OAB:7.800/MT, DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684 A

 INTIMO OS ADVOGADOS DO RECLAMADO QUE OS AUTOS 

ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS PARA CARGA CONFORME REQUERIDO, 

CIENTIFICANDO-S DE QUE CASO NÃO HAJA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO 

DE DEZ DIAS, O MESMO RETORNARÁ AO ARQUIVO.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 236081 Nr: 5302-82.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILDO SILES NOQUEIRA, JOSENILDO 

SILES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 .....Após a devida intimação e o pagamento da fiança, certifique-se, e 

expeça-se o competente Alvará de Soltura em favor do autuado, 

colocando-se o mesmo imediatamente em liberdade, salvo se por outro 

motivo não estiver preso, observando-se as disposições do Artigo 1426 

da CNGC/MT.Com a finalidade de dar cabal cumprimento ao disposto no 

Art. 306, § 1º, do Código de Processo Penal c/c a Resolução nº87/2009 - 

CNJ, Art. 1º, § 3º, dê-se ciência à Defensoria Pública, caso não tenha o 

autuado constituído advogado.Distribua-se para uma das varas criminais 

de Cáceres/MT, no primeiro dia útil para realização de Audiência de 

Custódia, porquanto deixo de realizá-la no presente feito, ante a ausência 

de efetivo para escolta de detentos da Cadeia Pública de Cáceres à 

audiência de custódia, neste final de semana, em virtude de que os 

agentes necessitam permanecer na Unidade Prisional para fiscalização 

das visitas.Com o aporte do Inquérito Policial, traslade-se cópia da 

presente decisão e arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.Ciência ao Ministério Público. Intimem-se.Cumpra-se com urgência.

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 232595 Nr: 2797-21.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODÍLIO GRACIANO DE PAIVA, MARIANO 

ALVES DOS SANTOS, RENILCE DA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 .Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 25/07/2018, às 13 :50 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).Em tempo, determino o desmembramento do feito com relação 

ao acusado Odílio, devendo o ser. Gestor Judiciário encaminhar os autos 

desmembrados ao arquivo provisório, em razão da desnecessidade de 

produção antecipada de provas.Intime-se o réu e as pessoas arroladas a 

fl. 8.Requisite-se. Notifique-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 147531 Nr: 5883-10.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE ARRUDA MARQUES DE 

OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455/MT

 Ação penal cod. n. 147531

 Vistos, etc.

 Em obediência ao disposto no art. 589 do CPP, reapreciando a decisão 

recorrida, deixo de reformá-la, vez que este Juízo limitou-se à indicação 

da materialidade do fato (Boletim de ocorrência, laudo pericial de lesão 

corporal e mapa topográfico de lesões), e da existência de indícios de 

autoria, conforme prova produzida.

Desta forma, sustento a decisão de pronúncia de fls. 315/318, por seus 

próprios fundamentos.

Observadas as formalidades legais, encaminhem os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo grafar 

homenagens deste Juízo.

Às providências.

Cumpra-se, com urgência.

Cáceres/MT, 18 de junho de 2018.

Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 5292 Nr: 67-38.1998.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTRAL RODRIGUES THEODORO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH GARCIA RAMSAY 

- OAB:2916/MT

 Vistos, etc.

Carreando detidamente os autos, verifico que a missiva foi expedida há 

aproximadamente 30 (trinta) dias e até o presente momento não houve 

informação do seu cumprimento.

Diante disso, determino que o Sr. Gestor Judiciário solicite o devido 

cumprimento da missiva o mais breve possível, vez que se tratar de feito 

pertencente à Meta 02/2018-CNJ.

Consigno que, caso haja o decurso de mais 30 (trinta) dias sem o 

cumprimento, deverá o Sr. Gestor Judiciário oficiar novamente ao Juízo 

Deprecado e solicitar o seu cumprimento urgente, consignando novamente 

que o feito pertencente à Meta 02/2018-CNJ e demanda celeridade 

processual e urgência na prática de seus atos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência, vez que se trata de processo pertencente à 

Meta 02/2018-CNJ.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223043 Nr: 9239-37.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 Vistos.

Tendo em vista que o reeducando foi transferido para a Penitenciária 

Central do Estado, encaminhem-se os presentes autos ao Juízo 

Competente, mediante as devidas baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222259 Nr: 8708-48.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY FAGUNDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/GO

 Vistos.

Tendo em vista que o reeducando foi transferido para a Penitenciária 

Central do Estado, encaminhem-se os presentes autos ao Juízo 

Competente, mediante as devidas baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 175251 Nr: 10136-70.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIERES LEITE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

CORBERLINO - OAB:

 Ex. Penal n° 10136-70.2014.811.0006 – Cód. 175251

Visto.

Acolho a pretensão do reeducando proposta pela defesa às fls. 128, a 

qual inclusive há concordância do Ministério Público (fls.138).

Defiro o requerimento a retirada da condição “1” em que consiste em 

recolhimento domiciliar a partir das 19 horas até às 06h00min do dia 

seguinte, em razão da atividade laboral do recuperando, devendo o 

mesmo apresentar mensalmente a renovação da declaração do 

empregador, permanecendo inalterada as demais condições estabelecidas 

anteriormente.

No mais, autorizo o recuperando a se deslocar pelo estado de Mato 

Grosso em razão do trabalho exercido pelo mesmo.

 Proceda-se o sr. Gestor novo cálculo de pena.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público e em seguida, à 

Defensoria Pública.

Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 187699 Nr: 6773-41.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO OLIVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARILSSEN DE CASTRO 

GABRIEL - OAB:17696/B-MT

 Autos n° 6773-41.2015.811.0006 – Cód. 187699

Vistos.

Considerando que fora convertida uma pena restritiva de direto em 

restritiva de liberdade, elabore-se cálculo de pena para análise do pleito de 

fls.79/80.

Após, colha-se o parecer do Parquet.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218169 Nr: 5708-40.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO SELESTINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 5708-40.2017.811.0006 – Cód. 218169

Vistos.

Defiro o requerimento do Parquet.

Intime-se o recuperando, para que apresente no prazo de 10 (dez) dias 

documento emitido pelo empregador em que descreva as suas atividades 

laborativas e horário de prestação de serviço, bem como comprovante de 

matrícula.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 150301 Nr: 9041-73.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO MARQUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 9041-73.2012.811.0006 – Cód. 150301

Visto.

Em atenção à justificativa apresentada pelo reeducando, através da 

Defensoria Pública, e em especial pela concordância expressa do 

Ministério Público às fls.243, acolho a justificativa do mesmo.

Defiro o requerimento de modificação da condição “b” estabelecida às 

fls.193/194, determino que a reeducando compareça bimestralmente em 

Juízo e comunicar a sua ocupação, permanecendo inalterada as demais 

condições estabelecidas anteriormente.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 151660 Nr: 10503-65.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJANIO MOREIRA GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Ex. Penal n° 10503-65.2012.811.0006 – Cód. 151660

Vistos.

Proceda o Sr. Gestor a somatória das penas.

Ante a certidão de fls.1.312, determino que se intime o recuperando para 

constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. Caso não possua 

condições, o que deverá ser certificado nos autos, nomeio o d. Defensor 

Público atuante nessa Vara para que possa assisti-lo em seus interesses.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234403 Nr: 4098-03.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO FERRAI CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 Autos n° 4098-03.2018.811.0006 – Cód. 234403

Vistos.

Trata-se de execução penal em que o Carlos Antônio Ferreira Caetano, o 

qual foi condenado a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime 

aberto.

A defesa do recuperando, pleiteou verbalmente pela substituição da pena 

por pagamento de prestação pecuniária.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

Denoto dos autos, que o recuperando foi condenado a pena de 3 (três) 

meses de detenção, pleiteando a defesa pela substituição da pena 

privativa de liberdade em uma restritiva de direitos.

Isso posto, defiro o requerimento da defesa e determino a intimação do 

reeducando para que, cumpra com a seguinte pena restritiva de direitos:

a) o pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, 

equivalente a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta reais), podendo ser 

pago à vista ou parcelado em até 10 (dez) vezes, a serem pagos em favor 

do Conselho da Comunidade da Comarca e Cáceres/MT, junto a conta 

corrente do Banco do Brasil, agência 0184-8, Conta nº 33897-4, os quais 

deverão ser efetuados na boca do caixa, e trazidos os respectivos 

comprovantes a este Juízo junto à Secretaria da 3ª Vara Criminal, para 

juntada aos autos.

Deverá o sr. Oficial de Justiça, ao intimar o recuperando indagar se o 

mesmo aceita as regras da substituição operada, informando ao mesmo 

que a ausência de aceite, poderá acarretar na regressão de seu atual 

regime de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, 

certificando o resultado da diligência.

Cientifique-se, ainda, o reeducando que, caso não dê início ao 

cumprimento da pena restritiva de direito no prazo de 30 (trinta) dias, 

comprovando junto aos autos o pagamento da primeira parcela da 

prestação pecuniária, poderá ocorrer a regressão de seu atual regime de 

pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, de igual 

forma.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 149183 Nr: 7801-49.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBSON FERREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente 

decisão para que tome conhecimento sobre a situação do reeducando, 

consignando-se que, caso a mesmo seja encontrado fora de sua 

residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá promover o 

recolhimento deste e encaminhá-lo à Cadeia Pública. Em relação à 

frequência em programa assistencial a ser estabelecido pela Secretaria de 

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, pelo período do 

atual regime de pena, determino ao reeducando que compareça junto a 

mesma no prazo de 15 (quinze) dias para que seja indicado qual o 

programa efetivamente participará.Oficie-se à Secretaria de Assistência 

Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, encaminhando cópia da 

presente decisão.Após, encaminhem-se os atos à contadoria judicial para 

elaboração dos cálculos relacionados à pena de multa, bem como as 

custas e demais despesas judiciais.Na sequencia, intime-se o reeducando 

para fins de pagamento das penas de multa, bem como das custas e 

demais despesas judiciais, valor este que poderá ser parcelado em até 10 

(dez) vezes, devendo o mesmo, iniciar o referido pagamento no prazo de 

até 15 (quinze) dias, após sua intimação.Sirva cópia da presente como 

mandado de intimação e alvará de soltura em favor de Paulo Roberto 

Ferreira do Nascimento, se por outro motivo não estiver preso.Proceda-se 

as devidas alterações e baixas junto ao BNMP 2.0.Proceda-se a 

substituição da guia de fls. 141, pela definitiva, diligenciando o sr. gestor 
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aos meios necessários.Notifique-se o i. representante do Ministério 

Público.Ciência à Defensoria Pública.Intime-se e Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 216489 Nr: 4185-90.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

FINALIDADE: CITAR o Denunciado(a): Fabricio Fernandes da Silva Filiação: 

Francisco Fernandes da Silva e Francisca Maria da Silva, data de 

nascimento: 02/03/1980, brasileiro(a), , Endereço: Rua das Opalas, 532 ( 

Vila), Bairro: Cohab Velha, Cidade: Cáceres-MT, que procurado(a) pelo Sr. 

Oficial de Justiça, não foi encontrado(a), bem como INTIMÁ-LO para 

apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a defesa preliminar, 

oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (art. 396 e 

396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).RESUMO DA 

INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu acima, como 

incurso no art. 155,§4º, do inciso II do Código Penal, tendo como vítima: 

CAMILA AMARAL PRIMO, a denúncia foi recebida por este r. Juízo em 

20/07/2016. DECISÃO/DESPACHO: Cite-se o acusado, por edital com 

prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa prévia, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Conste no edital as advertências legais. 

Expeça-se o necessário. Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a 

citação e intimação por edital. Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano- 

Juiz de Direito.E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Jamil Ribeiro Pires Auxiliar Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 19 de junho de 

2018. Francisco Edson Fanaia - Gestor(a) Judiciário(a).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208866 Nr: 9274-31.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GOMES VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Autos n° 9274-31.2016.811.0006 – Cód. 206425

Vistos.

Chamo o feito à ordem, revogo o despacho de fls.96, e recebo o 

aditamento da denúncia de fls. 93/94.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls.65, devendo ser 

procedida diligências para citação do réu no endereço mencionada às 

fls.64.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 204935 Nr: 6570-45.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN JOSE RIBEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172

 Autos n° 6570-45.2016.811.0006 – Cód. 204935

Vistos.

Cite-se o acusado Jonathan José Ribeiro Silva, por edital com prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Conste no edital as advertências legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 204935 Nr: 6570-45.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN JOSE RIBEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172

 Visto.

Defiro o requerimento do Parquet.

Determino novas diligências na tentativa de citação do denunciado no 

endereço declinado às fls.61.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 164798 Nr: 1920-23.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIVAM MAIKON LIANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Autos n° 1920-23.2014.811.0006 – Cód. 164798

Vistos.

Trata-se o presente de executivo de pena onde o reeducando Junivan 

Maikon Liandro foi condenado ao pagamento de 500 dias-multa, totalizando 

13.908,75 (treze mil e novecentos e oito reais e setenta e cinco centavos).

O recuperando através de defesa técnica pleiteou pela suspensão da 

pena de multa pelo prazo de 05 (cinco) anos, aduzindo que o mesmo não 

possui condições financeiras para efetuar o pagamento.

O i. representante do Ministério Público opinou pelo cumprimento integral 

da decisão de 138, encaminhamento das peças necessárias à Fazenda 

Pública Estadual.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Conforme bem salientado na decisão de fls. 138, qualquer multa imposta 

em sentença condenatória penal compete à Fazenda Pública a efetiva 

execução. Neste sentido é o teor do art. 51, do Código Penal, vejamos:

Art. 51 - Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será 

considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação 

relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às 

causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Observe-se, que a execução da multa imposta em sentença penal 

condenatória, é considerada para fins executivos como dívida de valor, 

devendo, na eventualidade da inexistência de recolhimento pelo 

recuperando, ser encaminhada à procuradoria da Fazenda, no caso 

Estadual, para fins de execução da mesma.

Neste mesmo sentido, inclusive há matéria sumulada pelo STJ, 

observe-se:

Súmula 521-STJ: A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente 

de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da 

Procuradoria da Fazenda Pública.

Assim sendo, indefiro o requerimento da defesa, devendo o feito ser 

encaminhado à contadoria Judicial e em seguida remetido cópia dos 

cálculos e demais documentos necessários à Procuradoria da Fazenda.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 186664 Nr: 6188-86.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15.818/MT

 .Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar a recuperanda, proceder a 
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leitura das obrigações a serem cumpridas em razão do regime que ora lhe 

foi concedida, explicando-as a mesma, e indicando que a ausência de 

cumprimento das obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na 

regressão de seu atual regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o 

sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a cópia da presente 

decisão, que oportunamente será juntada aos autos pelo sr. 

gestor.Notifique-se o i. representante do Ministério Público, e dê-se ciência 

à Defensoria Pública.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando 

cópia da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação 

do recuperando, consignando-se que, caso a recuperanda seja 

encontrado fora de sua residência após as 22 horas e antes das 

06h00min, deverá promover o recolhimento do mesmo e encaminhá-la à 

Cadeia Pública. Intime-se e Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234168 Nr: 3930-98.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução de Medida de Segurança->Execução 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 Autos n° 3930-98.2018.811.0006 – Cód. 234168

Vistos.

Trata-se de execução penal movida em desfavor de Francisco Oliveira de 

Souza, o qual foi condenado ao cumprimento de medida de segurança, 

pelo prazo de 02 (dois) anos podendo ser prorrogado por período 

indeterminado.

Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público pugnou que 

seja o recuperando submetido a acompanhamento médico (fls. 19).

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

Considerando que fora aplicado ao recuperando medida de segurança, 

devendo o mesmo ser submetido mensalmente ao tratamento ambulatorial 

perante o Centro de Assistência Psicossocial – CAPS, devendo ser 

encaminhado relatório do cumprimento no prazo de 10 (dez) dias após a 

consulta e comparecimento, devendo ainda cumprir com as seguintes 

condições estabelecidas na sentença:

a) Comunicar qualquer ausência ao Juízo;

b) Não portar armas;

c) Não ingerir bebida alcoólica;

 d) Não frequentar bares, boates e congêneres;

e) Não dirigir veículo automotor.

Oficie-se ao CAPS/CREA para que proceda o acompanhamento mensal do 

recuperando, emitindo-se relatórios e encaminhando os mesmos a este 

Juízo.

Oficie-se ainda a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que seja o 

recuperando encaminhada para realização de acompanhamento com 

psiquiatra, posto que na rede pública municipal de saúde não possui 

médico psiquiátrico para exames, consultas e demais meios necessários 

ao tratamento adequado do mesmo.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234405 Nr: 4100-70.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTIN LIBERATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 . Na mesma oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do 

mesmo junto a cópia da presente decisão, que oportunamente será 

juntada aos autos pelo sr. gestor.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

encaminhando cópia da presente decisão para que tome conhecimento 

sobre a situação do reeducando, consignando-se que, caso a mesmo seja 

encontrado fora de sua residência após as 19 horas e antes das 

06h00min, deverá promover o recolhimento deste e encaminhá-lo à Cadeia 

Pública. Intime-se a psicóloga do Juízo para que proceda o 

acompanhamento do recuperando, para avaliação a cada 2 (dois) meses 

das condições psicológicas do mesmo, devendo ser encaminhado ao 

Juízo os aludidos relatórios.Notifique-se o i. representante do Ministério 

Público.Ciência à Defensoria Pública.Intime-se e Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 147110 Nr: 5404-17.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDO JUNIOR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 A denominada audiência de justificação não está prevista de forma 

expressa em nosso ordenamento jurídico, tratando-se de criação 

doutrinária e jurisprudencial, em atenção ao conteúdo do já citado 

parágrafo 2.º do art. 118 da Lei de Execução Penal, e assim, é de 

entendimento, ainda tímido, mas compactuado por este Magistrado, que a 

intimação da defesa para que, por escrito, apresente as justificativas do 

recuperando, bem como junte eventuais documentos que entenda 

pertinentes e necessários, basta como prévia oitiva do apenado, para fins 

de análise quanto eventual regressão do regime de pena do mesmo.Assim 

sendo, intime-se a defesa do recuperando para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do reeducando, ou, 

caso seja de extremo interesse justifique a necessidade de realização de 

audiência para prévia oitiva do recuperando.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209713 Nr: 9829-48.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELBI RODRIGUES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 9829-48.2016.811.0006 – Cód. 209713

Visto.

Considerando que o numerário pago a título de fiança pelo recuperando 

encontra-se vinculado aos autos da ação penal que originou o processo 

executivo de pena, sendo impossível a vinculação aos autos do PEP, 

entendo que o aludido pedido para restituição deve ser procedido na ação 

penal.

Posto isso, indefiro o pleito da defesa, devendo a defesa proceder o 

pedido nos autos originários do PEP.

Intime-se e cumpra-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225571 Nr: 11104-95.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANDES APARECIDO BUENO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ex. Penal n° 11104-95.2017.811.0006 – Cód. 225571

Visto.

Chamo o feito à ordem.

Revogo o despacho anterior, posto que considerando que o numerário 

pago a título de fiança pelo recuperando encontra-se vinculado aos autos 

da ação penal que originou o processo executivo de pena, sendo 

impossível a vinculação aos autos do PEP, entendo que o aludido pedido 

para restituição deve ser procedido na ação penal.

Posto isso, indefiro o pleito da defesa, devendo a defesa proceder o 

pedido nos autos originários do PEP.

Intime-se e cumpra-se.

Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 120041 Nr: 5705-27.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETEMBRINO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de Cuiabá/MT, bem como para que acompanhe a 

distribuição e a movimentação da Missiva.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226776 Nr: 11992-64.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455/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.: 233177 Nr: 3209-49.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/O

 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.: 235662 Nr: 4990-09.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15818

 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.: 235666 Nr: 4994-46.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO SALES VENUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IDÁRIO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:

 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.: 204935 Nr: 6570-45.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN JOSE RIBEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172

 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 resposta 

a acusação no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229437 Nr: 848-59.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEODINA PEDROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 848-59.2018.811.0006 – Cód. 229437

Vistos.

Denoto dos autos, de análise da guia de pena juntada que o recuperando 

teve sua pena privativa de liberdade convertida em 1 (uma) restritiva de 

direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade.

Isso posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes penas 

restritivas de direitos:

a) prestação de serviços a comunidade pelo prazo de sua pena,qual seja 

1 (um) mês de detenção, conforme guia de fls. 06 e v., por 7 (sete) horas 

semanais, devendo o reeducando comparecer junto a secretaria de obras 

do Município de Cáceres/MT para que possa ser indicado ao mesmo o 

local de prestação de serviços;

Deverá o sr. Oficial de Justiça, ao intimar o recuperando indagar se o 

mesmo aceita as regras da substituição operada, informando ao mesmo 

que a ausência de aceite, poderá acarretar na regressão de seu atual 

regime de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, 

certificando o resultado da diligência.

Cientifique-se, ainda, o reeducando que, caso não dê início ao 

cumprimento das pena restritiva de direito no prazo de 30 (trinta) dias, 

comparecendo à Secretaria de Obras do Município de Cáceres/MT, poderá 

ocorrer a regressão de seu atual regime de pena ou desconversão da 

benesse que lhe fora concedida, de igual forma.

Oficie-se à Secretaria de Obras de Cáceres/MT informando a presente 

decisão, bem como, requisitando que, se no prazo de 60 (sessenta) dias o 

reeducando não comparecer junto à mesma, informe a este Juízo para as 

providências cabíveis.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 231577 Nr: 2162-40.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÚLIO FERNANDO FANAIA 

TEIXEIRA - OAB:2455

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 121 de 795



 Deverá o sr. Oficial de Justiça, ao intimar o recuperando indagar se o 

mesmo aceita as regras da substituição operada, informando ao mesmo 

que a ausência de aceite, poderá acarretar na regressão de seu atual 

regime de pena ou desconversão da benesse que lhe fora concedida, 

certificando o resultado da diligência.Cientifique-se, ainda, o reeducando 

que, caso não dê início ao cumprimento das penas restritivas de direitos 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovando junto aos autos o pagamento da 

primeira parcela da prestação pecuniária, bem como comparecendo à 

Secretaria de Obras do Município de Cáceres/MT, poderá ocorrer a 

regressão de seu atual regime de pena ou desconversão da benesse que 

lhe fora concedida, de igual forma.Oficie-se à Casa-Lar de Cáceres-MT 

informando a presente decisão, bem como, requisitando que, se no prazo 

de 60 (sessenta) dias o reeducando não comparecer junto à mesma, 

informe a este Juízo para as providências cabíveis.Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 224292 Nr: 10161-78.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão do regime que ora lhe 

foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando que a ausência de 

cumprimento das obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na 

regressão de seu atual regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o 

sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a cópia da presente 

decisão, que oportunamente será juntada aos autos pelo sr. 

gestor.Intime-se ainda o reeducando (a), para que compareça no prazo de 

45 (quarenta e cinco dias) á 3° Vara Criminal desta comarca, para que dê 

início ao pagamento dos dias-multa fls.23 .v,podendo ser parcelado em até 

10 (dez) vezes.Notifique-se o i. representante do Ministério Público, e 

dê-se ciência à Defensoria Pública.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar 

encaminhando cópia da presente decisão para que tome conhecimento 

sobre a situação do recuperando, consignando-se que, caso o 

recuperando seja encontrado fora de sua residência após as 19 horas e 

antes das 06h00min, deverá promover o recolhimento do mesmo e 

encaminhá-lo à Cadeia Pública. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 195154 Nr: 584-13.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI ALVES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 .Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão do regime que ora lhe 

foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando que a ausência de 

cumprimento das obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na 

regressão de seu atual regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o 

sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a cópia da presente 

decisão, que oportunamente será juntada aos autos pelo sr. 

gestor.Intime-se ainda o reeducando (a), para que compareça no prazo de 

45 (quarenta e cinco dias) á 3° Vara Criminal desta comarca, para que dê 

início ao pagamento dos dias-multa, fls.64 .v.Notifique-se o i. 

representante do Ministério Público, e dê-se ciência à Defensoria 

Pública.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da 

presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

recuperando, consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado 

fora de sua residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá 

promover o recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública. 

Intime-se e Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000617-52.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA FERREIRA ALVES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMO BATISTA DE ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000617-52.2017.8.11.0005. AUTOR: 

JOELMA FERREIRA ALVES SANTOS RÉU: TELMO BATISTA DE ALMEIDA 

Vistos etc. Considerando que a parte requerida já estava representada 

pela Defensoria Pública quando ocorreu a audiência de instrução e 

julgamento, defiro o pedido de fls. 134/135. Cancelo a audiência designada 

para a data de 20/06/2018 e redesigno a audiência para o dia 08/08/2018, 

às 14:00 horas. Proceda-se com as intimações das testemunhas pela via 

judicial. Às providências. Diamantino, 19 de junho de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000307-12.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONE DE OLIVEIRA (AUTOR)

L. R. D. O. S. (AUTOR)

L. C. D. O. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEODATO NEVES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000307-12.2018.8.11.0005. AUTOR: 

MARCIONE DE OLIVEIRA, LOAN CARLOS DE OLIVEIRA, LUNA RAFAELA 

DE OLIVEIRA SILVA RÉU: DEODATO NEVES DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Defiro o pedido de fls. 53. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

requerida foi citada no dia 18/06/2018, conforme certidão de fls. 50, 

contudo, a audiência foi designada para a data de 20/06/2018. Assim, não 

foi respeitado o prazo de citação/intimação do requerido com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência da audiência de conciliação e mediação, 

conforme preconizado no art. 334 do NCPC. Portanto, cancelo a audiência 

designada para a data de 20/06/2018 e redesigno para a data de 

10/10/2018, às 12:30 horas. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 20 de junho de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000307-12.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONE DE OLIVEIRA (AUTOR)

L. R. D. O. S. (AUTOR)

L. C. D. O. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEODATO NEVES DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO PARMA TIMIDATI OAB - MT21318/O (ADVOGADO)

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

BARBARA GARBUGIO BELASQUE OAB - MT21317/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000307-12.2018.8.11.0005. AUTOR: 

MARCIONE DE OLIVEIRA, LOAN CARLOS DE OLIVEIRA, LUNA RAFAELA 

DE OLIVEIRA SILVA RÉU: DEODATO NEVES DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Defiro o pedido de fls. 53. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

requerida foi citada no dia 18/06/2018, conforme certidão de fls. 50, 

contudo, a audiência foi designada para a data de 20/06/2018. Assim, não 

foi respeitado o prazo de citação/intimação do requerido com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência da audiência de conciliação e mediação, 

conforme preconizado no art. 334 do NCPC. Portanto, cancelo a audiência 

designada para a data de 20/06/2018 e redesigno para a data de 

10/10/2018, às 12:30 horas. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 
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necessário. Às providências. Diamantino, 20 de junho de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000799-38.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDUARDO CANDIDO DA SILVA (AUTOR)

PAULO EDUARDO CANDIDO DA SILVA (AUTOR)

ADEMAR BRAATZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 (ADVOGADO)

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000799-38.2017.8.11.0005. AUTOR: 

PEDRO EDUARDO CANDIDO DA SILVA, PAULO EDUARDO CANDIDO DA 

SILVA, ADEMAR BRAATZ RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

Vistos etc. Cumpra-se a integralmente a sentença de fls. 251/252. Às 

providências. Diamantino, 15 de junho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000623-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NAPOLITANO NETO OAB - SP155967 (ADVOGADO)

EDUARDO BORGES LEAL DA SILVA OAB - SP256890 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR MACHADO (REQUERIDO)

VILELA VILELA & CIA LTDA (REQUERIDO)

JOAO FRANCISCO VILELA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ROTTER MEDA OAB - PR25630 (ADVOGADO)

ALEX FRANCISCO PILATTI OAB - PR41551 (ADVOGADO)

SERGIO ANTONIO MEDA OAB - PR06320 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000623-25.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A REQUERIDO: VILELA 

VILELA & CIA LTDA, JOAO FRANCISCO VILELA DE CARVALHO, JAIR 

MACHADO Vistos etc. CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia 

desta como mandado. Comunique-se ao juízo deprecante (via malote 

digital, e-mail funcional, postal ou outro meio disponível). Após, com as 

baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

15 de junho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000623-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NAPOLITANO NETO OAB - SP155967 (ADVOGADO)

EDUARDO BORGES LEAL DA SILVA OAB - SP256890 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR MACHADO (REQUERIDO)

VILELA VILELA & CIA LTDA (REQUERIDO)

JOAO FRANCISCO VILELA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ROTTER MEDA OAB - PR25630 (ADVOGADO)

ALEX FRANCISCO PILATTI OAB - PR41551 (ADVOGADO)

SERGIO ANTONIO MEDA OAB - PR06320 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de 

Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificados: Nome do(s) 

executado(s): VILELA VILELA & CIA LTDA, JOAO FRANCISCO VILELA DE 

CARVALHO, JAIR MACHADO Localidade: Fazenda Flor da Serra II (Gleba 

A), situada no Município de Diamantino-MT. Finalidade da Diligência: 

Avaliação do bem. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126651 Nr: 1494-72.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Cruz Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Carlos Eduardo Gonçalves de Almeida - 

OAB:OAB/PR 76.169, Edgar Kindermann Spek - OAB:23.539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103283 Nr: 3107-35.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerino Gerhardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodoserve Serviços de Peças Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Izabel Gerhardt - 

OAB:14991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17.147

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da proposta de 

acordo de fls. 51, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a resposta, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38517 Nr: 3193-50.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldir Paulo Muhl

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 88096 Nr: 368-60.2013.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovacir Aloide de Souza.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > 

Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Localidade: Centro

Finalidade da Diligência: Citação e Busca e Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124812 Nr: 765-46.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MÜHL - OAB:4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

De início, cancelo a audiência designada para o dia 20/06/2018, às 

15h:30minutos, em virtude da extinção do feito.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17057 Nr: 634-96.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzana Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital São João Batista, Luzia Taveira Lima 

Souto, Leônidas Nascimento Vidigal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Henrique Ricci 

Boaventura - OAB:6.527, Bruno Boaventura - OAB:9271/MT, Tomás 

de Aquino Silveira Boaventura - OAB:3.565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Braga - 

OAB:118953/SP, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT, Rodrigo 

Schwab Mattozo - OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 “Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo 

parcialmente procedente o pedido da autora e, por corolário:Condeno os 

requeridos, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes, 

compreendidos entre a data do evento e o fim da convalescença da 

autora, importe esse a ser apurado em liquidação de sentença por artigos 

(CPC, art. 475-E).Condeno os requeridos, ainda, solidariamente, ao 

pagamento de indenização por danos morais, cujo valor, levando-se em 

conta as circunstâncias que envolveram o caso concreto, bem assim, o 

caráter compensatório à dor sofrida pela parte ofendida, como, ainda, o 

próprio caráter educativo da pena imposta aos ofensores, não se 

desprezando, também, as condições econômicas das partes envolvidas 

no litígio e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo em 

R$ 100.000,00 (cem mil reais).Tendo a autora decaído de parte mínima de 

seu pedido, condeno os requeridos ao pagamento de custas processuais 

e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, levando-se em conta os critérios elencados nas 

alíneas a a c do § 3º do art. 20 do CPC. (...)”Não obstante, no Recurso de 

Apelação sob nº 128870/2009, o dano moral foi reduzido para o valor de 

R$ 60.000,00 (fl. 577).O pedido de cumprimento de sentença de pagar 

quantia certa foi deferido, sem, contudo, determinar a liquidação de 

sentença quanto aos lucros cessantes (fl. 797/800).A decisão de fls. 

871/872, acolheu a impugnação e determino que o exequente apresente 

os cálculos corretos.No caso, inexiste pagamento do débito, bem como 

penhora de bens, visto restar infrutífera a tentativa da penhora do bem 

ofertado pela parte devedora (fl. 684verso), apesar da decisão de fls. 

797/800, ter determinado, caso inexistir pagamento, proceder penhora via 

Bacenjud.No entanto, existe processo de habilitação dos herdeiros do 

executado Leônidas Nascimento Vidigal, em apenso.Ante o exposto, 

intime-se a parte exequente para, querendo dar andamento no feito em 

relação aos demais devedores, caso queira penhora via Bacenjud(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99985 Nr: 1462-72.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodoserve Serviços de Peças Ltda-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerino Gerhardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Izabel Gerhardt - 

OAB:14991

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento do despacho de fls. 52, nos autos em apenso.

Com a resposta, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124882 Nr: 790-59.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Real Prime Consultoria & Incorporação Imobiliária

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Teske Correa, Karula Genoveva Batista 

Lara Corrêa, Mauro Jorge Leitão Santos, Santa Peres de Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Andreola - 

OAB:SC/35846-A, João Gustavo Tonon Medeiros - OAB:SC/ 16318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Tesk Correia - 

OAB:S/C 30.040, KARULA LARA CORREA - OAB:s/c 21.613, Mauricio 

Zaidan - OAB:SC/ 16604-B

 Intimo o requerido para manifestar acerca da certidão negativa de fls. 99, 

no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94423 Nr: 2085-73.2014.811.0005

 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: Suzana Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Sena Vidigal, Danielle Sena Vidigal, 

Helene Sena Vidigal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno José Ricci Boaventura - 

OAB:9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109590 Nr: 2381-27.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ines Wanderley Lopes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, 

Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Opolski - OAB:20.259 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Nascimento 

Gonçalves Drumond - OAB:768-A/PE

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da autora, razão 

pela qual JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no 

art. 487, I, do NCPC.Revogo a liminar de fls. 68/70.CONDENO a autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre 

o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 

85 do NCPC, contudo, condenação essa suspensa por força do artigo 98, 

§ 3°, do NCPC.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97381 Nr: 288-28.2015.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldina Jonas Martins da Cruz, Valdete Lúcia Ferrari

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dinair Cristina de Paula - 

OAB:18040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 288-28.2015.811.0005 CÓDIGO 97381

ESPÉCIE: Execução de Título Judicial->Processo de Execução

PARTE REQUERENTE: Geraldina Jonas Martins da Cruz e Valdete Lúcia 

Ferrari

PARTE RÉQUERIDA: Virgirley Gomes da Silva

 INTIMANDO: Geraldina Jonas Martins da Cruz, brasileira, divorciada, RG 

1243435-4 SSP/MT e CPF n. 800.154.921-68 e Valdete Lúcia Ferrari, 

brasileira, solteira, autonoma, RG 1257224 SSP/GO e CPF 201.421.231-04, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS AUTORAS, para dar andamento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 

1º e § 2º, do NCPC).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Considerando-se a inércia do advogado 

em dar andamento ao feito, consoante certidão de fl. 63, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, por mandado, bem como por edital, pelo prazo de 

15 (quinze) dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 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.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83496 Nr: 2469-41.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 503), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110883 Nr: 3103-61.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarildo Mantelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Andreani, Rafael Braguim Andreani, 

Mapfre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:OAB/MT 15013

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que os requeridos Evandro Andreani e 

Rafael Braguin Andreani e o autor impugnaram o pedido de justiça gratuita 

às fls. 220 e 297, contudo, as partes não foram intimadas quanto a 

impugnação.

Dessa forma, intimem-se as partes para manifestarem acerca dos pedidos 

de impugnação a justiça gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11692 Nr: 1662-07.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flori Taborda de Freitas, Adevir Neres

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 172, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 671 Nr: 94-92.1996.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marzeu Selau, Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 435.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4069 Nr: 651-11.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebaldo Keller, Terezinha Ivone Colvero Keller, 

Hariberto Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sanches. - OAB:3587, 

Rogério de Bortoli Keller - OAB:OAB/MT 6383-A, Viviane Martins de 

Santana - OAB:10.493-B
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 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 866, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7225 Nr: 577-20.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magali Aparecida Rosa Soares.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A - Sob 

intervenção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT, Moema Viana 

Reginato - OAB:12.023, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Após as formalidades legais arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11044 Nr: 1024-71.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OsIeC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VIELA - OAB:13206, 

LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700, Pedro Paulo Peixoto da Silva 

Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte exequente para que no prazo legal efetue o 

prepraro da carta precatória expedida para a comarca de IEPE-SP, para a 

intimação do executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20212 Nr: 2562-82.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Capeleto, José Ezidio Borim Capeleto., 

Gomagril - Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gomagril - Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda, 

Espólio de José Capeleto, José Ezidio Borim Capeleto.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A, 

Gildo Capeletto - OAB:7288-A, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B, 

Viviane Anne Diavan - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - 

OAB:7288-A, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B, Viviane Anne 

Diavan - OAB:6661/MT

 Vistos etc.

Intime-se URGENTE a perita para informar os seus dados bancários para 

possível expedição do alvará judicial e inícios dos trabalhos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85737 Nr: 1223-73.2012.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bernadete Paganotto Vitorassi, Alirio Vitorassi, 

Espólio de Quintino Vitorassi, Edesia Boaroli Vitorassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme já determinado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20146 Nr: 2513-41.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Antonio Teixeira Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença em relação aos honorários 

advocatícios sucumbenciais ajuizada por CELITO LILIANO BERNARDI em 

face do BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Em postulados de fls. 455/455verso e 472/472verso a parte vencida 

informa o pagamento espontâneo da sentença em relação aos honorários 

advocatícios sucumbenciais e às fls. 475/476, a parte credora pugna pelo 

levantamento dos valores.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte vencida efetuou o pagamento 

do valor da condenação em relação aos honorários advocatícios 

sucumbenciais (fls. 455/455verso e fls. 472/472verso) e, a parte credora 

pugna pelo levantamento dos valores depositados espontaneamente (fls. 

475/476), via de consequência, a extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe, em relação ao cumprimento de sentença dos 

honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito em relação aos 

honorários advocatícios, e o faço com força no art. 487, inciso I, do Novo 

Código Processo Civil.

Proceda-se o levantamento dos valores depositados espontaneamente 

pela parte demandada, mediante a expedição de competente alvará de 

levantamento, a serem depositados na conta bancária indicada às fl. 476.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127104 Nr: 1724-17.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rezende e Cater LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TB Industria e Comércio de Cereais Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno de Oliveira Rodrigues - 

OAB:11.262/MS, Fabio Ferreira de Souza - OAB:8072/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82747 Nr: 1540-08.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Wander Pupulin, Vilson Guyss
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em 

face de OLIVIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA ME, WANDER 

PUPULIN e VILSON GUYSS, todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 71/72, as partes informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e suspensão do feito.

A decisão de fls. 77/78 suspendeu o feito.

Em petitório de fls. 86, a parte autora informa que o acordo foi cumprido 

em sua integralidade.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 71/72 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88916 Nr: 1250-22.2013.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wandyr Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 121, a parte exequente requer o levantamento dos 

valores penhorados, em virtude de que a parte devedora foi intimada da 

penhora, todavia, manteve-se inerte.

Da análise dos autos, verifico que em virtude do não pagamento do débito, 

a parte exequente requereu penhora ‘on line’, sendo o pedido deferido, 

bem como restou parcialmente frutífera a medida (fls. 103/107). Foi 

determinada a intimação da parte executada acerca da penhora, todavia, 

manteve-se inerte.

DECIDO.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo impugnação, o que 

presume sua concordância tácita, de modo que o deferimento do pedido 

de levantamento dos valores é medida que se impõe.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada pelo seu advogado às fl. 121, após preclusas as vias ordinárias.

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por seu 

advogado.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83791 Nr: 2868-70.2011.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pascoal Braguim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heron Flores da Costa - 

OAB:31.217/BA

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

cumprimento do acordo, sob pena de quitação da dívida.

Aportando as informações, voltem-me os autos conclusos para 

homologação e baixa das restrições.

Se transcorrido os prazo 'in albis', certifique-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127153 Nr: 1742-38.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto de Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celi Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franco Ariel Bizarello dos 

Santos - OAB:7557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando a remessa da peça necessária 

ao cumprimento do ato deprecado (procuração).

Aportando a peça faltante, CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Conste a advertência art. 393 do Provimento nº 41/2016/CGJ, 4ª edição, 

da CNGC.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84112 Nr: 3270-54.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeferino Ferreira Liber, Cenira Maria Liber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por CELITO 

LILIANO BERNARDI em desfavor de ZEFERINO FERREIRA LIBER e CENIRA 

MARIA LIBER, todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fl. 654, a parte exequente concorda com os valores 

depositados pela parte vencida, pugnando pelo levantamento dos valores 

e pela extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte exequente concorda com os 

valores depositados pela parte vencida, alcançando assim a finalidade do 

pedido de cumprimento de sentença; via de consequência, a extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 487, inciso I, do Novo Código Processo Civil.

Proceda-se o levantamento dos valores depositados espontaneamente 

pela parte demandada, mediante a expedição de competente alvará de 

levantamento, a serem depositados na conta bancária indicada à fl. 654.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44352 Nr: 1018-15.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 127 de 795



 PARTE(S) REQUERIDA(S): F B Conte, Felipe Batista Conte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 Vistos etc.

De análise aos autos, verifico que o Alvará Eletrônico nº 296271-3/2017 

encontra-se pago, conforme anexo o informativo datado de 18 de Janeiro 

de 2017, restando assim, prejudicado o pedido de fls. 172/176.

 Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38551 Nr: 3378-88.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maria Bueno Ramos, Aldorema Terezinha 

Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença em relação aos honorários 

advocatícios sucumbenciais ajuizada por ALDOREMA TEREZINHA VIANA 

REGINATO em face do BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fl. 366 a parte vencida informa o pagamento espontâneo 

da sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais e às 

fls. 370/371, a parte credora pugna pelo levantamento dos valores.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte vencida efetuou o pagamento 

do valor da condenação em relação aos honorários advocatícios 

sucumbenciais (fl. 366) e, a parte credora pugna pelo levantamento dos 

valores depositados espontaneamente (fls. 370/371), via de 

consequência, a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe, 

em relação ao cumprimento de sentença dos honorários advocatícios 

sucumbenciais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito em relação aos 

honorários advocatícios, e o faço com força no art. 487, inciso I, do Novo 

Código Processo Civil.

Proceda-se o levantamento dos valores depositados espontaneamente 

pela parte demandada, mediante a expedição de competente alvará de 

levantamento, a serem depositados na conta bancária indicada às fls. 371.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126985 Nr: 1660-07.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agip do Brasil S/A e Petrobrás Distribuidora S/A, 

Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Postos de Serviço Maximo´ S Ltda, Valdenir 

Machado de Paula, Suely Benites Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Hamilton Martins 

Cali - OAB:MS 7767, Mauricio Aude - OAB:4.667/MT, Ussiel Tavares 

da Silva Filho - OAB:3.150-A

 DESIGNE-SE hasta pública, com as comunicações e baixas de praxe.

 Nomeio como leiloeiros judiciais o SR. JOSÉ PEDRO ARAÚJO, Leiloeiro 

Público Oficial matriculado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

sob matrícula nº 25 e Leiloeiro Rural pela Federação de Agricultura e 

Pecuária de Mato Grosso sob nº 65 e o SR. WELLINGTON ARAUJO, 

Leiloeiro Público Oficial matriculado pela Junta Comercial do Estado de 

Mato Grosso sob matrícula nº 17 e Leiloeiro Rural pela Federação de 

Agricultura e Pecuária de Mato Grosso sob nº 61, com endereço na Rua 

Custodio de Melo, 630, Bairro Cidade Alta, na Cidade de Cuiabá/MT, CEP.: 

78.030-435, e mail: araujoleiloes@gmail.com, www.araujoleiloes.com.br, 

fone: (65) 99997-1717 e (65) 98131-0758.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do CPC/2015.

Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências necessárias que 

lhes incumbirem.

Comunique-se ao juízo deprecante (via malote digital, e-mail funcional, 

postal ou outro meio disponível).

Conste a advertência do item 2.7.5 da CNGC.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84443 Nr: 3642-03.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Maria Furlan, Roosevelt Ferreira de Toledo, Celito 

Liliano Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel de Oliveira Liber, Zeferino Correia 

Liber, Cinira Maria Liber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por CELITO 

LILIANO BERNARDI e outros em desfavor de MANOEL DE OLIVEIRA LIBER, 

ZEFERINO FERREIRA LIBER e CENIRA MARIA LIBER, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fl. 567, a parte exequente concorda com os valores 

depositados pela parte vencida, pugnando pelo levantamento dos valores 

e pela extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte exequente concorda com os 

valores depositados pela parte vencida, alcançando assim a finalidade do 

pedido de cumprimento de sentença; via de consequência, a extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 487, inciso I, do Novo Código Processo Civil.

Proceda-se o levantamento dos valores depositados espontaneamente 

pela parte demandada, mediante a expedição de competente alvará de 

levantamento, a serem depositados na conta bancária indicada à fl. 567.

Sem custas. Honorários conforme pactuados.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17229 Nr: 771-78.2003.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrop. Mista Portal da Amazônia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Lairto Cargnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme já determinado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 1551 Nr: 71-83.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme já determinado nos autos.

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por seu 

advogado.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84446 Nr: 3646-40.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Nilson da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Agostinho Zarpellon, Mapfre Seguros 

Gerais S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Homero Stabeline Minhoto - OAB:26346/SP, Marco 

Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116.353, Paulo Henrique Correa Minhoto - OAB:177.342 SP, 

Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fl. 355.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124882 Nr: 790-59.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Real Prime Consultoria & Incorporação Imobiliária

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Teske Correa, Karula Genoveva Batista 

Lara Corrêa, Mauro Jorge Leitão Santos, Santa Peres de Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Andreola - 

OAB:SC/35846-A, João Gustavo Tonon Medeiros - OAB:SC/ 16318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Tesk Correia - 

OAB:S/C 30.040, KARULA LARA CORREA - OAB:s/c 21.613, Mauricio 

Zaidan - OAB:SC/ 16604-B

 Intimo o requerido para manifestar acerca da certidão negativa de fls. 99, 

no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84226 Nr: 3388-30.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loreno Luiz Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência ao Requerente acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38441 Nr: 3276-66.2008.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chirlei Dias do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉLCIO ROCHA DA FONSECA 

- OAB:OAB/RS 85.579, MICHELE ANGELITA SCHUTZ - OAB:83996

 Vistos etc.

Dê cumprimento integral à decisão de fls. 145/146.

Após, DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

de 01 (um) ano.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9462 Nr: 1778-47.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Alexandre da Cruz., Antônio Lopes de 

Macedo.

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97487 Nr: 347-16.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Caetano de Oliveira, Elton da Rocha 

Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erica Sanches Casati - 

OAB:OAB/MT 9.422, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o trânsito em julgado nos autos em apenso.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40712 Nr: 1532-02.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Luciana do Nascimento Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Beneficente de Saúde Dos 

Militares do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Jaime Vasconcelos 

Santos - OAB:9569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302, Luiz Augusto Pires Cezário - OAB:2090-MT, Tairo 

Domingos Dorta - OAB:16.917

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 256/257.

Proceda-se com a penhora bem imóvel indicado pelo devedor e, após, 

lavre-se o respectivo auto e intime-se a parte executada dos atos 

praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110012 Nr: 2601-25.2016.811.0005

 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: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, PAULO 

RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, e DECLARO viável a pretensão monitória, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor descrito na inicial, relativo a 

prova escrita, conforme documentos acostados, acrescidos de correção 

monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 

1% ao mês desde a citação.Condeno a requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, a ser 

devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do 

NCPC.CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial, 

prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC.P.I.C.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21462 Nr: 506-42.2004.811.0005

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM - Exportadora e Importadora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procalc Estrutura SC Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Fabiola Pasini - OAB:5.033/MT, Geisa Fabrini Ribeiro - 

OAB:7123-MT, Sélia Borges de Morais - OAB:10.226, Vasco Ribeiro 

Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cristina Ogliari - 

OAB:MT 9.744

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 394, uma vez que a sentença determinou o 

levantamento do valor depositado pela parte autora a título de caução, em 

favor da parte requerida (fls. 249/254).

Intime-se a parte requerida acerca do pagamento dos honorários 

sucumbenciais.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos, após as 

formalidades legais.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13042 Nr: 977-63.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gumercindo Custódio da Cruz

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38228 Nr: 3050-61.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizado pela INSTITUIÇÃO 

DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA FID em desfavor de LUIS 

PAULO DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 166/167, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 166/167), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Sem custas. Honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17784 Nr: 1171-92.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM - Exportadora e Importadora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ADM- 

EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A (atual ADM DO BRASIL LTDA) em 

face de JOSÉ CARLOS RESINO, todos devidamente qualificados nos 

autos.

As partes transigiram, sendo homologado e suspenso o feito até o 

cumprimento do acordo.

A parte exequente informa (fls. 329) o cumprimento do acordo.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes litigantes transigiram, 

requerendo a homologação e a suspensão do feito até o cumprimento do 

acordo.

A parte exequente informa (fls. 329) cumprimento do acordo, pugnando, 

pela extinção do feito.
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Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuado.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86357 Nr: 1943-40.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitório Jeovane Depra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz Pandolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 78, a parte exequente requer a intimação da parte 

devedora para indicar bens passíveis de penhora.

O pedido deve ser deferido.

Em caso de execução, a pedido do credor, pode-se intimar o devedor, na 

forma, do artigo 774, inciso do inciso V e parágrafo único, do NCPC, para 

indicar bens passíveis de penhora, mormente, quando a credora ainda não 

exauriu as formas de obtenção de bens passíveis de penhora.

Ante o exposto, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, com a advertência de, se não o 

fizer, considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, sob pela de 

aplicação de multa.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45565 Nr: 2222-94.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio André Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Da análise dos autos, verifico a inexistência do cumprimento do mandado 

de fls. 43.

Ante o exposto, certifique-se acerca da citação da parte devedora.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35360 Nr: 2902-84.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Lucas do Rio Verde - 

Sicredi Ouro Verde/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Amaral dos Santos - ME, Romeu Amaral 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelar Comiran - OAB:5079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 118Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências...................................................................................................

........................................................................................................................

..........

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80447 Nr: 2836-02.2010.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Solano Quintino Desbessel, Espolio de Hertha 

Ilsa Hubner Desbessel, Enio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:9975-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40617 Nr: 1433-32.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisson Alberto Batistoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

O petitório de fls. 393/396, trata-se de impugnação ao cumprimento de 

sentença, alegando, o devedor, excesso de execução.

Efetuou com o depósito de R$ 18.278,71 (fl. 395) e juntou planilha do 

débito no valor de R$ 10.974,98. Por fim, requer a extinção do feito.

A parte credora concorda com os cálculos apresentados pela parte 

demandada, requerendo o estorno do excesso ao devedor e o restante 

expedindo-se alvará judicial em seu favor (fl. 399).

Ante o exposto, ante a concordância do autor acerca dos cálculos 

apresentados pelo devedor (fl. 399), ACOLHO em parte a impugnação ao 

cumprimento de sentença.

HOMOLOGO os cálculos juntados pelos devedores (fl. 396).

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial no valor de R$ 10.974,98 em favor 

da parte credora e o valor de R$ 7.303,73 em favor da parte devedora, 

intimando-os para informar seus dados bancários e pessoais para 

possível expedição do Alvará Judicial.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 861 Nr: 31-33.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Dorta de Souza, Adalgisa Totti de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de nulidade da intimação da 

penhora.Dê cumprimento integral à decisão de fl. 601/602.Em caso de 

inercia dos litigantes, HOMOLOGO a avaliação.Intime-se o credor para 

informar nos autos qual a forma de expropriação do bem 

penhorado.Intime-se. Cumpra-se.......................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80309 Nr: 2698-35.2010.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ramos Filho, Santina Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ovetril - Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Natal Giaretta - 

OAB:58899-A, Eduardo Desidério - OAB:40321, Fabio Luis Antônio - 

OAB:31.149/PR, Giovane Moisés Marques dos Santos - OAB:9.647 - 
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 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41740 Nr: 2540-14.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vivaldino Dias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Avanzi Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Ante a concordância da parte autora e a inércia da parte devedora 

HOMOLOGO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos a avaliação 

do imóvel penhorado.

DESIGNE-SE hasta pública, com as comunicações e baixas de praxe em 

relação ao imóvel.

 Nomeio como leiloeiros judiciais o SR. JOSÉ PEDRO ARAÚJO, Leiloeiro 

Público Oficial matriculado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

sob matrícula nº 25 e Leiloeiro Rural pela Federação de Agricultura e 

Pecuária de Mato Grosso sob nº 65 e o SR. WELLINGTON ARAUJO, 

Leiloeiro Público Oficial matriculado pela Junta Comercial do Estado de 

Mato Grosso sob matrícula nº 17 e Leiloeiro Rural pela Federação de 

Agricultura e Pecuária de Mato Grosso sob nº 61, com endereço na Rua 

Custodio de Melo, 630, Bairro Cidade Alta, na Cidade de Cuiabá/MT, CEP.: 

78.030-435, e mail: araujoleiloes@gmail.com, www.araujoleiloes.com.br, 

fone: (65) 99997-1717 e (65) 98131-0758.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do CPC/2015.

Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências necessárias que 

lhes incumbirem.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126999 Nr: 1667-96.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Teodomiro Alves de Brito, Teodomiro Alves 

de Brito Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentina Ponce Devulsky Manrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana da Silva Brito - 

OAB:171936/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Vistos etc.

De início, faculto à parte autora a emenda da inicial para juntar aos autos a 

comprovação de sua miserabilidade.

Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inciso V, do NCPC, pois, o valor da causa deve 

corresponder à estimativa do valor econômico perseguido pela parte 

autora. Aplicação dos artigos 291 e 292, do mesmo ‘codex’.

 Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – 

EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

PROVEITO ECONÔMICO – IMÓVEL RURAL – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA - 

CONDIÇÕES DE ACESSO - CRITÉRIO DO HOMEM MÉDIO – VALOR 

ATRIBUÍDO À CAUSA CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO 

PRETENDIDO- RECURSO DESPROVIDO. Por ausência de expressa 

disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações 

possessórias, a jurisprudência desta Corte e do STJ tem entendido que ele 

deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Não 

atua com discricionariedade o magistrado que, ao decidir incidente de 

impugnação ao valor da causa, considera a localização da área e utiliza 

do critério do homem médio, fixando valor ponderável e justo. O valor da 

causa deve expressar o benefício econômico pretendido pela parte, que 

está em descompasso com o valor atribuído à causa.” (TJ/MT - Ap 

25637/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 

09/06/2017).

 Ante o exposto, intime-se a(o) procurador(a) da parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial e atribua a causa o seu 

valor, sob pena de indeferimento da exordial, consoante estabelece o 

Parágrafo Único do art. 321, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo 'in albis', certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93543 Nr: 1592-96.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Araujo Barbosa 

- OAB:9847/MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95579 Nr: 2829-68.2014.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Aparecido Rodrigues, Vanda Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Sidney Bettio, Vilce Bezerra de Souza 

Bettio, Genésio Bertaglia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT, Persio Oliveira 

Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clélia Pacheco Medeiros 

Fogolin - OAB:81.652/SP, FÁBIO RENATO MACHADO DE SOUZA - 

OAB:213179

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente 

impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente 

e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 
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débito, para caso requeira o procedimento da penhora ‘on line’ de valores 

na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da 

condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94182 Nr: 1944-54.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Bueno Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Corrijo erro material constante no despacho de fl. 216. Onde se Lê: 

exequente. Leia-se: Banco do Brasil S/A.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42476 Nr: 3245-12.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinéia da Silva Camargo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:4482/MT

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de execução de ‘astreintes’.

Intime-se, a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor devido em relação a multa fixada na decisão 

de fl. 597, nos termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, 

transcorrido o prazo, querendo apresente impugnação (art. 525, NCPC);

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42476 Nr: 3245-12.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinéia da Silva Camargo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:4482/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor devido em relação aos honorários 

advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo Código de 

Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente impugnação 

(art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, 

voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para caso requeira o procedimento da penhora ‘on line’ de valores 

na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da 

condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42288 Nr: 3091-91.2009.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olice Bertoldi, Juliana Silveira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Luis Felipe Lammel - OAB:7.133/MT

 Ante o exposto, em decorrência do desinteresse do réu em cumprir a 

obrigação, DEFIRO o pedido e conversão da ação em perdas e 

danos.Expeça-se certidão conforme requerido em petitório de fls. 

3 2 6 v e r s o . I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e . À s 

providências.........................................................................

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122062 Nr: 4141-74.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erly Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Oliveira Alves - 

OAB:MT/16060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para juntar aos autos o Termo de Cessão de 

Crédito com a empresa ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90467 Nr: 2764-10.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 133 de 795



 PARTE AUTORA: Manoel Loureiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

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

Lima - OAB:3127-A

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93084 Nr: 1327-94.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Leite Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para adequar o pedido, visto que o acordo 

ficou determinado o pagamento de quantia certa.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98657 Nr: 912-77.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Caetano de Oliveira, Elton da Rocha Caetano

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

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos, e, de 

consequência, determino:a)LIMITAÇÃO dos juros moratórios em 1% ao 

mês.b)EXCLUSÃO do Certificado de Depósito Interfinanceiro, como índice 

da correção monetária, o qual deve ser substituído pelo 

INPC.c)REPETIÇÃO DE INDÉBITO, na forma simples, referente aos juros 

moratórios cobrados no patamar acima de 1% ao mês, e os valores 

decorrentes da cobrança de Certificado de Depósito Interfinanceiro, o qual 

deve ser substituído pelo índice INPC.Tendo em vista que os embargantes 

decairam da parte mínima do pedido, CONDENO o embargado ao 

pagamento das despesas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 

10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 

2º do art. 85 NCPC.Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.Desta decisão 

deverão ser intimadas as partes, via patronos. P.R.I.C. Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37398 Nr: 2243-41.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Mateus Criveletto, Cristiano Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Kava - OAB:32308PR, 

Fernando José Bonatto - OAB:25.698/PR, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:MT 14.469-A, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil, em relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais.Com efeito, expeça-se alvará 

judicial em favor da parte credora na conta indicada às fl. 529.Observadas 

as formalidades legais, arquive-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4622 Nr: 126-97.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel - Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Dorta de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Italo Jorge Silveira Leite - 

OAB:10074/MT, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13454 Nr: 1388-09.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aventis Cropscience Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lori Helena D`Almeida.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Ante o exposto, mantenho a verba honorária pericial em R$ 5.250,00 

(cinco mil duzentos e cinquenta reais).Intime-se a parte autora para 

depositá-los no prazo de 05 (cinco) dias.Conste a advertência art. 393 do 

Provimento nº 41/2016/CGJ, 4ª edição, da CNGC.Aportando o pagamento, 

voltem-me os autos conclusos para expedição de Alvará Judicial em favor 

do perito, para que ele possa iniciar os trabalhos.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95212 Nr: 2520-47.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa Sementes e Máquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Kamilla Espindola Ferreira - OAB:17746/MT, Murilo 

Castro de Melo - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Miguel 

Viana Reginato - OAB:11662/MT

 Vistos etc.

Proceda-se com a exclusão da restrição “circulação” do veículo 

penhorado placa NJJ0007, conforme determinado nos autos tombados sob 

nº 1607-26.2018.811.0005 – código 126874, em apenso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 514 Nr: 279-67.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvino Mori, Mauri Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

Intime-se a parte credora para juntar nos autos o extrato atualizado da 

matrícula 510 (inteiro teor e ônus).

Aportando o documento, voltem-me os autos conclusos para deliberações 

e procedimentos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29804 Nr: 897-26.2006.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onete Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Arcanjo Ribeiro, Adair da Silva Ribeiro, 

João Batista Massarolo, Esterina Menegácio Furlan, José Furlan (Espólio), 

Lourdes Maria da Grela, Marilei Milhomem Kazy Som, Roberto Kazy Som, 

Ordália Nicer Rolon, João Nicer Rolon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, Alessandro de Almeida Santana Souza - 

OAB:18618, Éverton Neves dos Santos - OAB:15.257, Vanessa 

Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Zaid Arbid - OAB:MT/1822

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 22233 Nr: 1073-73.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Copacel Indústria e Comércio de Calcário e Cereais 

Ltda, Eliel Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de 

ADM Exp. E Imp. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Sousa - 

OAB:7397-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 363/364), interposto contra a 

decisão lançada às fls. 359/361, afirmando haver omissão na “decisum”.

Réplica da parte embargante (fls. 367/369).

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

No caso, a decisão de fls. 356/361, foi omissa por não apontar a data do 

término, para apuração dos valores devidos.

Da análise dos autos, verifico que ocorreu o bloqueio dos valores via 

Bacenjud no dia 18/07/2016 (fl. 335).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PROCEDENTES, para DAR-LHES PROVIMENTO COM EFEITO INFRIGENTE a 

fim de DETERMINAR a incidência do início e final dos cálculos:

1) da correção monetária, desde a data que a fixou - 09/07/2010, até a 

data do bloqueio dos valores via Bacenjud, ou seja dia 18/07/2016;

2) dos juros moratórios, desde a intimação da sentença - 02/07/2015, até 

a data do bloqueio dos valores via Bacenjud, ou seja dia 18/07/2016;

3) da multa de 10% (dez por cento) do § 1º, do art. 523 do CPC/2015, 

sobre o valor da condenação e honorários advocatícios de 10%.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 19257 Nr: 2017-12.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Quintino Vitorassi, Maria Bernadete 

Paganotto Vitorassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, Milena Piragine - OAB:17.210-A MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

ESPÓLIO DE QUINTINO VITORASSI em face de COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fl. 537, a parte exequente informa que o devedor efetuou 

o pagamento do débito ora exequendo, pugnando pela extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico, a parte exequente informa que o devedor 

efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de consequência, a 

extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40658 Nr: 1477-51.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGS, TGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTLM, NSdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Castrillo - OAB:3990/MT, 

Angelica Rodrigues Maciel - OAB:10.862/OAB MT, Raphaelle Aquino 

Castrillo - OAB:10930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Marcelo Spinola da Rosa 

- OAB:13.731, Maria Emilia Gonçalves de Rueda - OAB:23.748 PE

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Ato Ilícito C/C Alimentos Provisionais 

com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por M.G.S., menor representada 

por sua genitora Tayana Gomes Santimem face de TRANSRUELIS 

TRANSPORTES LTDA ME, ambos devidamente qualificados nos autos.

Na Audiência de Conciliação e Mediação as partes transigiram (fls. 

306/307).

É o necessário relato.
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DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas no Termo de Sessão Mediação de 

fls. 306/307 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença 

com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, 

alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1878 Nr: 94-34.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Deraldo Capeletto, João Capeletto 

Neto, Juvenal Capeletto, Sebastião Horácio Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A, Roberto Aparecido 

Capeletto - OAB:OAB/MT 17.751

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 774/778, os devedores alegam excesso de penhora, 

pleiteando sua redução e, via de consequência a baixa da penhora.

Relata que a execução foi embasada em três cédulas, quais sejam: 

86/01394-7, 87/0009-1 e 86/01398-X, sendo que as cédulas 86/01394-7 e 

86/01398-X, já foram quitadas.

Réplica do banco credor (fls. 790/790verso), não concordando com o 

pedido dos devedores, pugnando pela manutenção das penhoras.

No caso, verifico a existência de penhora na matrícula sob nº 12.694 (fl. 

32) e nas matrículas sob o nº 12.693, nº 12.682 e nº 18.185 (fl. 529).

 Contudo, existe tão somente a avaliação do imóvel matriculado sob nº 

18.185, não existindo avaliação dos demais imóveis e inexiste também o 

valor atualizado da dívida.

Portanto, impossível, no presente momento, verificar o excesso alegado e, 

por conseguinte, a baixa da penhora na matrícula 12.694, conforme 

requerido pelo devedor.

Neste sentido:

 “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA DE IMÓVEL. EXCESSO DE 

CONSTRIÇÃO. GLEBA. IMÓVEL NÃO DESMEMBRADO. AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO. REDUÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE NA PRÓPRIA 

EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a sentença que 

julgou improcedentes embargos à penhora arrimados no excesso de 

constrição, se o imóvel penhorado é uma gleba de terra não desmembrada 

e nem sequer houve, ainda, sua avaliação nos autos, prejudicando 

qualquer conclusão acerca do referido excesso de penhora. Além disso, 

nos próprios autos da execução pode o executado requerer, por mera 

petição, a redução da penhora caso constatado, de fato, o excesso 

alegado.” (TJ/MG - Apelação Cível 1.0016.11.008899-0/002, Rel. Des. 

Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, J: 17/01/2013, P: 29/01/2013).

 Ante o exposto, DETERMINO a avaliação dos bens penhorados, bem 

como a intimação do credor para juntar nos autos a planilha atualizada do 

débito. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Cumprida as determinações, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35448 Nr: 287-87.2008.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Norte Insumos Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Cocco Busanello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurelio Piacentini - 

OAB:7170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 614 Nr: 458-98.1995.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:MT/5.058

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Da análise dos autos, verifico que o imóvel matriculado sob nº 28.674 é de 

propriedade da empresa Coopetro – Coopamidi Produtos de Petróleo S/A e 

não da parte executada Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda.

Verifico, ainda, que a Gestora lavrou o Termo de Penhora, bem como o 

Oficial de Justiça procedeu com a sua Avaliação, no entanto, a parte 

exequente não cumpriu com a determinação de fls. 244/244verso.

Ante o exposto, intime-se a parte exequente para cumprir a determinação 

de fls. 244/244verso. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações e procedimentos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10250 Nr: 417-58.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Colacino Júnior

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12265 Nr: 189-49.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marly Rodrigues Soares de Arruda - ME, Ildo 

José Busanello, José Jazon da Silva

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana Esteves Monteiro ( 

Defensora Pública ) - OAB:100180, Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Vistos etc.

Considerando-se a inexistência de contador na Comarca e para melhor 

elucidação dos valores a serem liquidados, defiro o pedido do Banco do 

Brasil S/A e, NOMEIO como perito do Juízo o Sr. CÉSAR AUGUSTO 

OLIVEIRA, contador, CRCRS sob nº 43.364SO-1, com endereço na Av. 

Tancredo de Almeida Neves, nº 1.345-W, Jardim do Lago II, Sala 02, 

Tangará da Serra/MT, CEP.: 78300-000, fone: (65) 3326-5460, celular (65) 
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99961-2171, e mail: cesaraugustoii@hotmail.com, independentemente de 

compromisso (NCPC, art. 466).

 Intime-se o perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do art. 465, 

NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se o Banco do Brasil S/A 

para pagá-los, (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os 

autos possam prosseguir.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo.

Aportando os cálculos, intime-se a parte exequente para dar andamento 

no feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 18234 Nr: 1455-03.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP, MPP

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

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950, Lucivaldo Alves Menezes - OAB:MT 4.276, Valmir 

Fogaça dos Santos - OAB:MT/5.671-A

 Vistos etc.

O documento de fl. 897 informa o falecimento do Sr. Enor Antônio 

Pazinato.

Assim sendo, suspendo o presente feito para proceder a habilitação (art. 

689, CPC/2015).

Ante o exposto, CITEM-SE a viúva meeira e os herdeiros (endereço fl. 

897), para manifestar-se em 05 (cinco) dias (art. 690, CPC/2015).

Havendo impugnação, proceda-se nos termos do art. 691, do CPC/2015, 

em seguida dê vistas a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo impugnação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações e procedimento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37664 Nr: 2489-37.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVP, Walter Wanderley Pott

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Francesco Calheiros 

de Lima - Procurador Federal - OAB:

 Vistos etc.

Ante o petitório de fl. 234, encaminhem-se os autos à Justiça Competente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91110 Nr: 3297-66.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Pereira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto P. Silvestre - 

OAB:14.894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.997 SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299.951 

OAB/SP

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por MÁRIO 

PEREIRA DIAS em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 533/534, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

Às fls. 535/535v, a parte Executada comprova o cumprimento do acordo.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 533/534 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45279 Nr: 1937-04.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nipoflex, Banco BMG S/A, Banco Votorantim 

S.A, Banco BMC Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Lopes Augusto - 

OAB:OAB/SP 239.766, Cristiane Bellinati Garcia Lopes - 

OAB:11.877-A-MT, Flávia Almeida Moura Di Latella - OAB:31170171, 

Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14.469-A, Marcelo Tostes de 

Castro Maia - OAB:63.440-MG, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684

 Vistos etc.

Suspendo o presente feito para proceder a habilitação (art. 689, 

CPC/2015).

Ante o exposto, CITE-SE os herdeiros Waltencyr José Queiroz de Melo e 

Maria do Carmo Queiroz Wirgues, para manifestar-se em 05 (cinco) dias 

(art. 690, CPC/2015).

Havendo impugnação, proceda-se nos termos do art. 691, do CPC/2015, 

em seguida dê vistas a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo impugnação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações e procedimento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44278 Nr: 944-58.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Combustivel Arenapolis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, PAULO 

RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 93/93-V.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100435 Nr: 1672-26.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Almeida Gil, Alexandra Aparecida Ribeiro Gil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito dos Médicos, outros 

profissionais da saúde e empresários de Mato Grosso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 
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Almeida da Silva - OAB:4677/MT, FERNANDO AIRES MESQUITA 

CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/MT, Mikael Aguirre Cavalcante - 

OAB:9.247-MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, DEFIRO o 

pedido de fls. 250.

Designo audiência de conciliação para o dia 25 de julho de 2.018, às 

13:30horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35757 Nr: 593-56.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iremar José Fernandes., Vilma Moreira Vitor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Executiva Norte Transportes Ltda - ME, Nobre 

Seguradora do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Castrillo - OAB:3990/MT, 

Raphaelle Aquino Castrillo - OAB:10930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dinara Arruda de Oliveira - 

OAB: 4.914, Dynair Alves de Souza Daldegan - OAB:4.902, Fernando 

Simão - OAB:10.066-B, Karina Richter Madelli - OAB:8.761, Lucineide 

Maria de Almeida Albuquerque - OAB:72973/SP

 Vistos etc.

Diante da decisão de fl. 248, arquivem os autos com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 19614 Nr: 2171-30.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aventis Cropscience Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lori Helena D`Almeida.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

andamento ao feito, sob pena de se considerar cumprido o acordo, 

quitada a dívida e consequente extinção, bem como a baixa da constrição 

os assentos da pessoa jurídica Cartucho Agropecuária - CNPJ sob nº 

03.191.400/0001-40.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se.

 Após, expeça-se ofícios para a baixa da referida constrição.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93061 Nr: 1307-06.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, adote-se a Srª Gestora as providências para retificação dos 

autos, visto que o feito trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial.

Em postulado de fls. 97/98, a parte exequente requer o levantamento dos 

valores penhorados conforme consignado no acordo já devidamente 

homologado, bem como o prosseguimento do feito, em virtude do não 

cumprimento do acordo pela parte devedora, requerendo a penhora e 

avaliação de veículo.

Da análise dos autos, verifico que o acordo entabulado entre os litigantes 

de fls. 85/87, assinalou que o valor penhorado deveria ser levantado pelo 

exequente via alvará judicial.

Verifico também, a existência de dois veículos penhorados, sendo assim 

desnecessário o deferimento da penhora, visto que o extrato da inclusão 

já serve como o Termo da Penhora, já deferida nos autos, conforme 

determinação de fls. 77/78.

Ante o exposto, determino a avaliação dos bens penhorados e, após, 

lavre-se o respectivo auto e intime-se o executado dos atos praticados. (§ 

1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o bem penhorado.

Expeça-se Alvará Judicial, conforme assinalado no acordo.

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por seu 

advogado.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33204 Nr: 1478-07.2007.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Agroinvest S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Remilton Cupini, José Aparecido 

Cazzeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Ante o exposto, intime-se o banco credor para informar a existência de 

valores remanescente conforme requerido em petitório de fl. 132 e 

deferido às fl. 157.Aportando as informações, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.Adote-se a Srª Gestora as 

providências necessárias para a retificação do polo ativo da demanda 

conforme requerido em postulado de fl. 199.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessários.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84342 Nr: 3516-50.2011.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para acostar nos autos a minuta do acordo 

celebrado pelas partes. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo "in albis", certifique-se. Após, venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89929 Nr: 2266-11.2013.811.0005
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33882 Nr: 2126-84.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Lopes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Tortoro 

Junior - OAB:OAB/SP 247.319

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que foi deferida a parte autora os benefícios 

da justiça gratuita.

Com efeito, o art. 98 do CPC/2015, dispõe acerca da gratuidade da justiça, 

in verbis:

“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.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário. (...).”

Ante o exposto, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC/2015, deve ficar 

suspensa a exigibilidade das despesas processuais.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37834 Nr: 2660-91.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorlei Vitorassi, Sirley Stedten Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que não foi procedida a inclusão de 

restrição veicular via Renajud, existindo tão somente a determinação da 

penhora.

Ante o exposto, proceda-se com a inclusão da penhora via Renajud, 

conforme determinado nos autos.

 Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente acerca do petitório 

de fls.316/318. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83939 Nr: 3066-10.2011.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Trabachin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 110.

Proceda-se com a avaliação e a expropriação do bem penhorado.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85709 Nr: 1184-76.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, Sedulina Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380, Wállace Eller Miranda - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto P. Silvestre - 

OAB:14.894/MT

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38752 Nr: 3581-50.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Recon, Mares Mapfre 
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Riscos Especiais Seguradora S/A., Mariza Soares Mendes.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ermival José Fontes - 

OAB:11782/MT, Everton Vanni Catunda - OAB:7372/MT, Gicele Silva 

Nascimento - OAB:11740/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alysson Tosin - OAB:, Fábio 

Martins de Lima - OAB:291739/SP, Márcio Alexandre Malfatti - 

OAB:16.943 MT

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111889 Nr: 3661-33.2016.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimar Abilio Bottega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Capistrano de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimar Abilio Bottega - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amarildo Borges de Oliveira 

- OAB:MT/6121

 Ante o exposto, mantenho a verba honorária pericial em R$ 8.700,00 (oito 

mil e setecentos reais)Intime-se a parte autora para depositá-los no prazo 

de 05 (cinco) dias.Conste a advertência art. 393 do Provimento nº 

41/2016/CGJ, 4ª edição, da CNGC.Aportando o pagamento, voltem-me os 

autos conclusos para expedição de Alvará Judicial em favor do perito, 

para que ele possa iniciar os trabalhos.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112476 Nr: 3948-93.2016.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Santos Pinheiro - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33369 Nr: 1637-47.2007.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria e Comercio de Maquinas e Implementos 

Agricolas Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11361 Nr: 1348-61.2000.811.0005

 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): Ivar Mário Fantinel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dideron Rodrigues da Silva - 

OAB:3.659/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:OAB/MT 

19.081, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Antonio Fantinel 

Junior - OAB:56458 RS, João Paulo Miotto Aires - OAB:48097/PR

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10930 Nr: 903-43.2000.811.0005

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Sacotem Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Sidney Bettio, Vilce Bezerra de Souza 

Bettio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Rayes Sakr - 

OAB:40832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Air de Carvalho Marques - 

OAB:157350/SP, Clélia Pacheco Medeiros Fogolin - OAB:81.652/SP, 

José Antonio Puppin - OAB:135.297

 Vistos etc. Intime-se a parte credora para acostar a planilha atualizada do 

débito, excluindo a multa e os honorários (art. 523, § 1º, CPC/2015), visto 

que o devedor não foi intimado para o cumprimento da sentença.Nesse 

sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. 

MULTA DO ART. 475-J DO CPC. TERMO INICIAL. A fase de cumprimento 

de sentença não se efetiva de forma automática, logo após o trânsito em 

julgado da decisão. É necessária a intimação do devedor, na pessoa do 

advogado, por intermédio da imprensa oficial, após o trânsito em julgado 

da decisão que condenou a parte ao pagamento de quantia certa ou já 

fixada em liquidação, para que cumpra o julgado e efetue o pagamento no 

prazo de quinze dias a contar da intimação. Somente após decorrido este 

prazo, sem cumprimento, incidirá a multa de 10% sobre o valor da 

condenação, na esteira de recente decisão do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, no Resp. 940274/MS, em face do disposto no art. 475-J do 

CPC.” (TJ-RS - AI: 70046258612 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, 

Data de Julgamento: 25/01/2012, Segunda Câmara Especial Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 27/01/2012).Sanada a irregularidade, 

intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC);Faça-se constar 

na intimação supra que, não havendo o pagamento no prazo fixado, 

incidirão, sob o montante da condenação multa no percentual de 10% (dez 

por cento), e também verbas honorárias no percentual de 10% (dez por 

cento), específicas desta fase de cumprimento de sentença, forte do §1º, 

do art. 523, do Novo Código de Processo Civil;Não sendo efetivado o 

pagamento, intime-se o credor para atualizar o débito, para o procedimento 

da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) parte(s) executada(s), 

acrescendo-se ao valor da condenação a multa e as verbas honorárias 

específicas (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 451 Nr: 221-98.1994.811.0005

 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): Valdomiro de Lima Pereira

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para juntar aos autos o Termo de Cessão de 

Crédito com a empresa ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89989 Nr: 2320-74.2013.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Assoc.Centro Norte do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano de Oliveira Moreira, Francieli Tonello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique S. Vigo - 

OAB:17.074 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 297, a parte exequente requer a intimação da parte 

devedora para indicar bens passíveis de penhora.

O pedido deve ser deferido.

Em caso de execução, a pedido do credor, pode-se intimar o devedor, na 

forma, do artigo 774, inciso do inciso V e parágrafo único, do NCPC, para 

indicar bens passíveis de penhora, mormente, quando a credora ainda não 

exauriu as formas de obtenção de bens passíveis de penhora.

Ante o exposto, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, com a advertência de, se não o 

fizer, considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, sob pela de 

aplicação de multa.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108645 Nr: 1874-66.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando dos Santos Zamo, José Zamo, 

Djanira Amaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:11.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 106/107, proceda-se nos termos da decisão que 

recebeu a inicial.

Adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para a inclusão dos 

patronos na capa dos autos e no Sistema Apolo, conforme requerido pela 

parte autora.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 141 de 795



Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43835 Nr: 500-25.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:207681/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Moema Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT, 

Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 297, a parte exequente requer a intimação da parte 

devedora para indicar bens passíveis de penhora.

O pedido deve ser deferido.

Em caso de execução, a pedido do credor, pode-se intimar o devedor, na 

forma, do artigo 774, inciso do inciso V e parágrafo único, do NCPC, para 

indicar bens passíveis de penhora, mormente, quando a credora ainda não 

exauriu as formas de obtenção de bens passíveis de penhora.

Ante o exposto, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, com a advertência de, se não o 

fizer, considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, sob pela de 

aplicação de multa.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98713 Nr: 940-45.2015.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mike Transportes Rodoviarios Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:128938, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7.216/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte 

autora, com fulcro no artigo no art. 487, I do Código de Processo 

Civil.Confirmo a liminar de fls. 67.Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

da causa, com fulcro no artigo 85, § 2°, do NCPC, condenação suspensa, 

ante a gratuidade de justiça. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42231 Nr: 3039-95.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto da Serra Comércio de Combustíveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Cecilia Camargo de 

Siqueira - OAB:128.132/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28923 Nr: 318-78.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcio Geovani Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 166 e, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para a 

parte exequente juntar nos autos o extrato atualizado da matrícula do 

imóvel a ser expropriado.

Noutro viés, o pedido de fls. 168/169, já foi deferido.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106858 Nr: 1129-86.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Camilotti Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Miguel 

Viana Reginato - OAB:11662/MT, Moema Viana Reginato Mendes - 

OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:207681/SP

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43890 Nr: 555-73.2010.811.0005

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenis Rodrigues da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crystiane Linhares - 

OAB:9.069-A, Ionéia Ilda Veroneze - OAB:9070-A, José Carlos 

Skrzyszowski Junior - OAB:16168-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:
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Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Proceda-se com a retificação do nome da parte autora, conforme 

requerido em petitório de fl. 133verso.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97566 Nr: 391-35.2015.811.0005

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Monteiro de Freitas-ME, Antonio Monteiro de 

Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Aiardes - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do pagamento de fls. 

142/142verso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82356 Nr: 1073-29.2011.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Riediger, Romélio Riediger, Renato Riediger, Marli 

Carris Riediger, Rovena Zahn Boabaid de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeleto - OAB:7288-A, Gildo Capeletto - 

OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568/MT

 Vistos etc.

O postulado de fls. 186/197, trata-se de execução de honorários 

advocatícios em que a parte autora/executada é beneficiária da justiça 

gratuita. Todavia, isso não implica isenção propriamente dita do pagamento 

da verba honorária, senão mera suspensão de exigibilidade, a teor do que 

dispõe a Lei 1.060/50 e art. 98, § 3º do CPC/2015. Por outro lado, tal 

benefício pode ser revogado a qualquer tempo se demonstrado, via 

procedimento próprio, que os requisitos autorizadores do benefício 

deixaram de subsistir.

 Nesse sentido:

 "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE. Deve ser mantida a sucumbência recíproca reconhecida 

na sentença, diante do parcial decaimento da parte autora e consequente 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade 

resta suspensa, em face da gratuidade judiciária deferida. Precedentes. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, MONOCRATICAMENTE.” (TJ/RS - 

Apelação Cível Nº 70043011337, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: 

Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 10/06/2011).

"A parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, sujeita-se ao 

princípio da sucumbência, não se isentando do pagamento das verbas 

dela decorrentes. A condenação respectiva deve constar da decisão, 

ficando, contudo, sobrestada até que a parte vencedora comprove a 

cessação da miserabilidade ou até que se consuma a prescrição de cinco 

anos." (STJ - 4ª Turma, REsp nº 278.180/CE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 

J:7.11.2000, DJ 11.12.2000).

Nesse contexto, a parte vencedora/credora, não provou que os requisitos 

autorizadores do benefício deixaram de subsistir à parte autora/vencida, 

de modo que fica suspensa a exigibilidade nos termos da Lei nº. 1.060/50 

e art. 98, § 3º do CPC/2015.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 186/197.

 Após as formalidades legais arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104090 Nr: 139-95.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Considerando-se a inexistência de contador na Comarca e para melhor 

elucidação dos valores a serem liquidados, ante a divergância do banco 

demandado, NOMEIO como perito do Juízo o Sr. CÉSAR AUGUSTO 

OLIVEIRA, contador, CRCRS sob nº 43.364SO-1, com endereço na Av. 

Tancredo de Almeida Neves, nº 1.345-W, Jardim do Lago II, Sala 02, 

Tangará da Serra/MT, CEP.: 78300-000, fone: (65) 3326-5460, celular (65) 

99961-2171, e mail: cesaraugustoii@hotmail.com, independentemente de 

compromisso (NCPC, art. 466).

 Intime-se o perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do art. 465, 

NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se o Banco do Brasil S/A 

para depositá-los, (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

os autos possam prosseguir.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo.

Após, conclusos para deliberações e procedimentos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88966 Nr: 1308-25.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Cícero de Lima, Genezio Gomes dos 

Santos, Neri Terezinha Granzotto Santos

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albino Carlos Krizizanowski 

- OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Jorge 

Antonio Krizizanowski - OAB:15.618

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 
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termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 115305 Nr: 981-41.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mike Transportes Rodoviarios Ltda-ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Neves Costa - 

OAB:12411-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos, e, de 

consequência, determino:a)EXCLUSÃO da Comissão de Permanência do 

contrato.b)EXCLUSÃO dos juros moratórios e multa moratória.Tendo em 

vista que a embargante decaiu da parte mínima do pedido, CONDENO o 

embargado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, 

arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente 

atualizado, na forma do § 2º do art. 85 NCPC.Em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do 

NCPC.Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. 

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101832 Nr: 2385-98.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mike Transportes Rodoviarios Ltda-ME, Ozeas dos 

Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7.216/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto - OAB:11405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A

 Isto posto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS da parte Requerente.Condeno a parte autora as despesas e 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a ser 

devidamente atualizado, com fulcro no art. 85, § 2°, do NCPC.Desta 

decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9 Nr: 157-59.1992.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni Novelli, Raulino Novelli, Francelina Falette 

Novelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Carlos Criveletto - 

OAB:4917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIS FELIPE 

LAMMEL, para devolução dos autos nº 157-59.1992.811.0005, Protocolo 

9, 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): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13106 Nr: 1045-13.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wállace Eller Miranda - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 503), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89840 Nr: 2187-32.2013.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecir Rodriguês da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 65 a numerar, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, por mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96554 Nr: 3393-47.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Fiat Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tânia Cristina da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 67 a numerar, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, por mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101353 Nr: 2171-10.2015.811.0005

 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: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrea Cristina Alves Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 70 a numerar, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, por mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94887 Nr: 2333-39.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delírio Merisio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê ciência à parte exequente acerca do pedido de habilitação de crédito e 

demais informações dos credores do executado.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27501 Nr: 1535-93.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usina Santana Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Cotton Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10603, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio Rosa Valarelli Junior - 

OAB:12.798-A MT, Luciana Ramos Fernandes - OAB:12378/MT

 Vistos etc.

Expeça-se certidão conforme requerido em petitório de fl. 148.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89324 Nr: 1660-80.2013.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C C Rauber Belo ME, Claudia Cristina Rauber 

Belo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 186.

Ora, o presente feito trata-se de ação de execução de título judicial e não 

ação de conhecimento, sendo impossível o julgamento antecipado da lide.

Ante o exposto, intime-se a parte exequente para dar andamento no feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1091 Nr: 382-69.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervásio Antonio Zangerolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fl. 271/273, por analogia ao art. 252, 

do CPC/2015, intime-se por hora certa, a Srª Odete Mussiato Zangeroli, 

esposa do executado, acerca da penhora (art. 842, CPC/2015), 

observando-se, ainda, a regra inserta no art. 844 do CPC/2015 

(averbação da penhora no RGI), bem como proceda na forma do art. 799, 

inciso I, do mesmo codex, se o imóvel a ser penhorado estiver gravado de 

penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária.Intimem-se. Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11202 Nr: 1179-74.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Danilo Trevisol Guerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Rogério de Bortoli Keller - OAB:29.238 RS, Sérgio 

Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para apresentarem aos autos a minuta do acordo de 

forma legível.

 Após, voltem-me os autos conclusos para a homologação do acordo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103307 Nr: 3116-94.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Zanon - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 101/105), interposto pela parte 

exequente contra a decisão proferida às fl. 99, afirmando haver 

contradição na “decisum”, onde pleiteia ser válida a citação do devedor 

através de seu inventariante, em virtude de seu falecimento.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Consoante preceitua o artigo 110 do Código de Processo Civil, "Ocorrendo 

a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou 

pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.".

 Adotando os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, senão 

vejamos:

 "Na substituição de parte ocorre uma alteração nos polos subjetivos do 

processo. Uma outra pessoa passa a ocupar o lugar do primitivo sujeito da 

relação processual (ex: o herdeiro passa a ser o novo autor ou o novo 

réu, na ação que ocorreu o falecimento do litigante originário)." (Curso de 

Direito Processual Civil. V.I. 38 ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2002. p. 70).

 E em razão do falecimento da parte devedora, a relação jurídica 

processual está desprovida de um de seus integrantes.

Portanto, deve o autor, retificar o polo passivo da demanda, com a 

sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão de fl. 99.

Intimem-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 8105 Nr: 1209-46.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piracema Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrobrás Distribuidora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Paulo Rogério de Souza Milléo - OAB:6110-A, 

Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A, Ozana 

Baptista Gusmão - OAB:4062-MT

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 670/672, a parte demandada não concorda com a 

manifestação da perita, afirmando que os honorários são exorbitantes.

No caso, a profissional não está obrigado a realizar a perícia pela 

remuneração abaixo de sua proposta ofertada, assim sendo, DESTITUO a 

perita nomeada e, nos termos da decisão de fls. 644/646, NOMEIO para o 

cargo o perito CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA, contador, CRCRS sob nº 

43.364SO-1, com endereço na Av. Tancredo de Almeida Neves, nº 

1.345-W, Jardim do Lago II, Sala 02, Tangará da Serra/MT, CEP.: 

78300-000, fone: (65) 3326-5460, celular (65) 99961-2171, e mail: 

cesaraugustoii@hotmail.com, independentemente de compromisso (NCPC, 

art. 466).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109956 Nr: 2567-50.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza, Alexsandro 

Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se com a penhora bem imóvel indicado pelo credor e, após, 

lavre-se o respectivo auto e intime(m)-se o(s) executado(s) dos atos 

praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Expeça-se certidão conforme requerido em petitório de fl. 50/51, 

observando-se, ainda, a regra inserta no art. 844 do CPC/2015 

(averbação da penhora no RGI), bem como proceda na forma do art. 799, 

inciso I, do mesmo codex, se o imóvel a ser penhorado estiver gravado de 

penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43596 Nr: 260-36.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irio Desbessel, Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.Sem prejuízo 

do exposto, dê cumprimento integral à decisão de fls. 243/244.Intimem-se. 

C u m p r a - s e . À s 

providências...................................................................................................

...................................

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83949 Nr: 3078-24.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Amantini, Cláudio Amantini Júnior, Leonardo 

Amantini Maronezi, Maria Helena Amantini Maronezi, Maria Thereza Blanco 

de Carvalho Amantini, Patricia Torrano Turtelli Maronezi, Nelson Sinopoli, 

Renato Amantini, Ricardo Amantini, Eliana Gonçalves Salvador Amantini, 

Denise Bologna Amantini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacy Miguel Scanagatta, Irma Scanagatta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A, José Mauro Bianchini - OAB:3225, José Roberto 

Hermann Ramos - OAB:8855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Humberto Budoia - 

OAB:3339-A, Paulo Humberto Budoia Filho - OAB:MT 9906

 Intimo o patrono dos requeridos para informar o endereço atual dos 

Assistentes Técnicos indicados Srs. Luiz da Silva e Cristina Maria Arantes 

Covezzi, para intimação da data designada para perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 655 Nr: 64-57.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Resino Neto, João Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:MT/5208, Valquíria Pereira Barbosa - OAB:MT4130

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 480, a parte exequente requer o levantamento dos 

valores penhorados, em virtude de que a parte devedora foi intimada da 

penhora, todavia, manteve-se inerte.

Da análise dos autos, verifico que em virtude do não pagamento do débito, 

a parte exequente requereu penhora ‘on line’, sendo o pedido deferido, 

bem como restou parcialmente frutífera a medida (fls. 464/470). Foi 

determinada a intimação da parte executada acerca da penhora, todavia, 

manteve-se inerte, consoante certidão de fl. 477.

DECIDO.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo impugnação, o que 

presume sua concordância tácita, de modo que o deferimento do pedido 

de levantamento dos valores é medida que se impõe.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Intime-se a parte autora para informar nos autos os dados bancários e 

pessoais para possível levantamento dos valores penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36426 Nr: 1283-85.2008.811.0005

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oryza Brasil Agroindustrial Imp. Exp. Ltda, 

Olice Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 170/171, em virtude de que desde o ano de 2012 a 

parte autora deveria retirar a Carta Precatória na secretaria para o 

cumprimento do ato.

Portanto, a Carta Precatória não foi cumprida e, por consequência, inexiste 

nos autos a alegação do autor de que a testemunha está em lugar incerto, 

para possível substituição da testemunha, nos termos do inciso III, ao art. 

451, do CPC/2015.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte autora para dar andamento no 

feito. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29739 Nr: 912-92.2006.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:11.538, Kamilla Espindola Ferreira - OAB:17746/MT, Murilo 

Castro de Melo - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Dê ciência ao credor acerca do petitório e demais documentos de fls. 

663/666.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94252 Nr: 1970-52.2014.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marusan Ferreira Barbosa, Daise Soares Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Clovis Morales Pestano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valmir Fogaca dos Santos - 

OAB:112473, Valmir Fogaça dos Santos - OAB:MT/5.671-A

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

OAB:13842-A, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como dar andamento no feito. Fixo 

o prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94457 Nr: 2107-34.2014.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Felisberto Lazaroto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Clovis Morales Pestano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valmir Fogaça dos Santos - 

OAB:MT/5.671-A

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

OAB:13842-A, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como dar andamento no feito. Fixo 

o prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21895 Nr: 761-97.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procalc Estrutura SC Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de 

ADM Exp. E Imp. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Miranda de Carvalho - 

OAB:43517/PR, Andre Ricardo Tubiana - OAB:36915/PR, Carlos 

Araúz Filho - OAB:PR/27.171, Clóvis Suplicy Wiedmer Filho - 

OAB:38952/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Fabiola Pasini - OAB:5.033/MT, Sélia Borges de 

Morais - OAB:10.226, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - 

OAB:3.665-A

 Ante o exposto, ACOLHO a impugnação do cumprimento de sentença.Via 

de consequência, CANCELO a decisão de fls. 663/664.DETERMINO que 

expeça-se o ofício à conta única do TJMT, para que proceda com a 

vinculação dos valores depositados, no presente feito, para posterior 

expedição de alvará.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2214 Nr: 1041-78.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - Massa 

Falida, Vanilso de Rossi - MD Síndico da massa Falida da OLVEPAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egon Roth, Adelino Simões Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Ante o exposto, intime-se o devedor Sr. Adelino Simões Carvalho Filho, da 

penhora realizada nos autos, atinente a um imóvel de sua propriedade, 

nos termos do art. 841, § 2º, CPC/2015.Registro que a insistência da parte 

executada em alegar exceção de contato não cumprido com caráter 

meramente protelatório acarretará em multa por litigância de 

má-fé.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103924 Nr: 27-29.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamantos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Murilo Dias Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PROCEDENTES, para DAR-LHES PROVIMENTO COM EFEITO INFRIGENTE a 

fim de DEFERIR o pedido de cumprimento de sentença e determinar as 

seguintes providências:Intime-se a parte executada, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente 

impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente 

e após, voltem-me os autos conclusos;Faça-se constar na intimação 

supra que, não havendo o pagamento no prazo fixado, incidirão, sob o 

montante da condenação multa no percentual de 10% (dez por cento), e 

também verbas honorárias no percentual de 10% (dez por cento), 

específicas desta fase de cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 

523, do Novo Código de Processo Civil;Não sendo efetivado o pagamento, 

intime-se o credor para atualizar o débito, para caso requeira o 

procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) parte(s) 

executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e as 

verbas honorárias específicas supra fixadas;Havendo a indicação de 

bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, intimando-se a(s) 

parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta 

deste, o seu representante legal, ou pessoalmente.Proceda-se com a 

conversão do feito, eis que trata-se de cumprimento de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109818 Nr: 2489-56.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzimara Graciele de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil Ltda, 
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Motomagazine Automotores Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17892-A, Marcus Vinícius de Morais Junqueira - OAB:SP 

175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/O

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86246 Nr: 1806-58.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V Gouveia Barbosa ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamantos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/MT 16308

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87301 Nr: 3041-60.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Mônica Bellorini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO em face de PATRÍCIA MÔNICA BELLORINI, todos devidamente 

qualificados nos autos.

As partes transigiram, sendo homologado e suspenso o feito até o 

cumprimento do acordo.

A parte exequente informa (fl. 142) o cumprimento do acordo.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes litigantes transigiram, 

requerendo a homologação e a suspensão do feito até o cumprimento do 

acordo.

A parte exequente informa (fls. 142) o cumprimento do acordo, pugnando 

pela extinção do feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Eventuais custas e honorários conforme pactuados.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44874 Nr: 1533-50.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mozart de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araujo - 

OAB:13840/MT, Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Andres Acevedo 

Ibanez - OAB:22131-A

 Vistos etc.

Proceda-se com a retificação do polo passivo conforme requerido em 

petitório de fls. 197/197verso.

Após, intime-se o banco para efetuar o pagamento devido.

Aportando o pagamento, voltem-me conclusos para análise do pedido de 

fl. 210.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42270 Nr: 3072-85.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elói Terezinha Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itauleasing de Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:10990

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 280.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após as formalidades legais, retornem os autos em arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83624 Nr: 2633-06.2011.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erico Sontag

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fátima Maria da Silva, Adão Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte credora requereu a penhora do imóvel rural com 331,2872 has, 

matriculada sob nº 329, RGI da Comarca de Diamantino/MT, entretanto, tal 

imóvel foi transferido para o RGI esta Comarca de Diamantino/MT, com a 

matricula atual sob nº 39.162.

No caso, foi lavrado o Termo de Penhora (fl. 115), bem como o Oficial de 

Justiça procedeu com a sua avaliação (fls. 117/121), contudo, anotou-se, 

tanto no Termo de Penhora como no Laudo de Avaliação o número anterior 

da matrícula – RGI da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

No caso, basta proceder tão somente a retificação do Termo de Penhora e 

do Laudo de Avaliação para constar o número atual da matrícula, ou seja, 

matrícula 39.162 – RGI da Comarca de Diamantino/MT, em virtude de 

tratar-se do mesmo imóvel.

Ante o exposto, determino a retificação do Termo de Penhora e da 

Avaliação do bem indicado pelo credor.

Proceda-se a Srª Gestora as providências necessárias para a retificação 

do Termo de Penhora, bem como intime o oficial de Justiça para proceder a 

retificação do Laudo de Avaliação, para constar o número atual da 

matrícula, ou seja, matrícula 39.162 – RGI da Comarca de Diamantino/MT.

 Em seguida, intimem-se os litigantes do ocorrido.

Sem prejuízo do exposto, intime-se o credor caso queira adjudicar o bem.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 88324 Nr: 622-33.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto, Sonia Maria Pahim 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza - 

OAB:15687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Ante o exposto, INDEDIRO o pedido de fls. 310/311.Certifique-se acerca 

de eventual manifestação do credor do laudo. Em caso de inércia, 

HOMOLOGO o Laudo de Avaliação de fls. 301/302.Intime-se o credor para 

informar nos autos, caso queira adjudicar os bens penhorados.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às povidências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4756 Nr: 25-94.1995.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de José David Moreira, Joaquim Marcelino 

Moreira, Antonio Acelino Moreira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dary Burtet, Gil La Heire Coimbra Rodrigues 

Miller, Arnaldo Oscar Drews, David Mori, Isaias Zonta, Euclides Zonta, 

Osmar Schneider, Nelcy Rospide Nunes, Helvin Reinhold Drews, Magui 

Carmem Zonta, Lenir Mazzini Zonta, Maria Glacy Sanfelice Nunes, Celso 

Mucelini Fucina, Maria Valéria Fucina, Nelci Kruger Drews

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Paula - 

OAB:10374/B, João Batista Mariano - OAB:MT 3856, Sérgio Donizetti 

Nunes - OAB:MT 2.420-B, Walmir Antonio Pereira Machiaveli - 

OAB:4.284/MT, Willian Pereira Machiavelli - OAB:4.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, 

Rosangela Estevão dos Santos - OAB:3.256/MT

 Vistos etc.

De início, dê cumprimento integral às decisões já constantes nos autos.

Por outro lado, proceda-se com a intimação dos Srs. Helvin e Nelci, no 

endereço indicado às fls. 813verso.

Quanto as informações do falecimento do Sr. Celso Mucelini Fucina e Srª 

Maria Valária Fucina, tem como inventariante a Srª Maristela Valério 

Fuchina Santos, assim sendo, suspendo o presente feito para proceder a 

habilitação (art. 689, CPC/2015).

CITE-SE a meeira Srª Maristela Valério Fuchina Santos (endereço fl. 

813verso), para manifestar-se em 05 (cinco) dias (art. 690, CPC/2015).

Havendo impugnação, proceda-se nos termos do art. 691, do CPC/2015, 

em seguida dê vistas a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo impugnação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações e procedimento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25427 Nr: 102-54.2005.811.0005

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itelvino Hoffman, Alcineu José Marcondes, Clarice 

Cordeiro Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:18.294/PR

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora acerca do depósito de fl. 604.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34036 Nr: 1831-47.2007.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marcelo Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:OAB/MT 15.687-A, Teresa Celina de Arruda Alvim - OAB:PR 

22.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada 

por BANCO CNH CAPITAL S/A em face de JOÃO MARCELO FOGAÇA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 385/386, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 385/386 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7432 Nr: 764-28.1999.811.0005

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

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - 

OAB:5741/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Leonir Galera 

Mari - OAB:3.007-A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, 

Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Pelo fato dos cálculos não serem complexos, encaminhe-se a contadora 

para os cálculos da evolução do débito, pois trata-se de execução de 

honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 26/04/2006, no 

valor de R$ 2.300,00.

Aportando os cálculos dê vistas as partes no prazo de 05(cinco) dias, 

iniciando-se com a parte exequente.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 123291 Nr: 109-89.2018.811.0005

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENdS, SAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I - Defiro o pedido ministerial de fl. 135 e determino a expedição de 

mandado de citação do requerido Silas Antônio Rosa, no endereço 

informando às fls. 120.
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 II – Aguarde-se a apresentação de novos relatórios do acompanhamento 

da família.

III - Após, dê-se vista dos autos ao MPE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 119835 Nr: 3194-20.2017.811.0005

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido ministerial e determino a expedição de mandado de busca 

e apreensão do adolescente JOSIÉLITON SILVA DE SANTANA para 

cumprimento da medida socioeducativa de internação aplicada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 112573 Nr: 4010-36.2016.811.0005

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdSJ, AGdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com intuito de dar prosseguimento ao feito e considerando a informação 

de fl. 138 de que o adolescente Nilton Cesar dos Santos Junior 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, vista ao MPE para informar o 

atual endereço do adolescente.

Após, concluso para designação de audiência de apresentação ou outra 

deliberação pertinente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 126989 Nr: 1661-89.2018.811.0005

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdD, MBdM, JBFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Cuida-se de ação para aplicação de medidas específicas de 

proteção ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 

defesa do menor Luan Magalhães Figueiredo, sob o argumento de que 

este se encontra em situação de risco em decorrência do comportamento 

de sua genitora que não vêm prestando os cuidados e o ensino 

necessários ao adolescente. É o Relato. Decido. APLICO AO 

ADOLESCENTE AS MEDIDAS PROTETIVAS INSERIDAS NO ART. 101, II e 

V, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA 

DETERMINAR: a)O acompanhamento do infante pela equipe multidisciplinar 

do CREAS, para apoio e orientação, pelo prazo mínimo de três meses, 

devendo apresentar relatório mensal ao Juízo; b)O acompanhamento 

psicológico por profissional habilitado, através da Secretaria Municipal de 

Saúde; c)A realização de estudo psicossocial junto ao núcleo familiar do 

menor, a ser elaborado pelo CREAS, bem como, sua avaliação por médico 

especializado, para fins de verificação quanto ao suposto uso de drogas 

e tratamento, se for o caso, necessário; d)A realização do estudo 

psicossocial do caso, a ser elaborado pela equipe multidisciplinar do Juízo 

(assistente social e psicóloga), a fim de verificar a real situação em que se 

encontra o adolescente, cujo laudo deverá ser elaborado em 30 (trinta) 

dias. e)Determino ainda que os agentes da infância verifiquem o caso, 

elaborando parecer no prazo de 20 dias, sugerindo medidas adequadas à 

proteção do adolescente. Com o relatório acostado aos autos, vistas ao 

Ministério Público para manifestação, voltando-me, na sequência, 

conclusos para deliberações. Citem-se as partes Requeridas, para, 

querendo, oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e confissão (art. 344 do CPC). Intime-se a equipe do CREAS e a 

Secretaria de Saúde do Município Diamantino, na pessoa de seus 

representantes legais, bem como a equipe multidisciplinar do Juízo. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 110434 Nr: 2859-35.2016.811.0005

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJCdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a Defensora Pública estará em gozo de férias 

compensatórias nos dias 28 e 29/06/2018 e nos dias 23, 24 e 25/07/2018, 

conforme Ofício DPMT/DTINO n.º 188/2018, redesigno a audiência de 

continuação para o dia 04 de setembro de 2018 às 13h30min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 21560 Nr: 569-67.2004.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Albertini Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Everton Vanni Catunda - OAB:7372/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença que tramita desde 2006.

Durante os atos executórios, foi penhorado um veículo caminhonete 

Nissan Frontier, ano 2002, modelo 2003, placas KEU 0330, Diesel, cor 

prata em nome da Sra. Maria Aparecida Gonçalves, que restou 

comprovado ser do ora executado, fl. 153.

Em seguida, a parte exequente pleiteou que o valor de R$ 14.026,00 

(quatorze mil e vinte e seis reais) fosse abatido do valor da avaliação do 

veículo, fl. 213/214, ao argumento de que teria despendido tal quantia em 

melhorias com o veículo que foi penhorado e encontra-se sob sua posse 

direta, para tanto, junta orçamentos, fls. 207/208v.

Ainda, pugna pela adjudicação do veículo livre de qualquer ônus, a 

expedição de ofício à SEFAZ para que mantenha os débitos relativos ao 

veículo em nome do executado e o prosseguimento da execução no valor 

remanescente de R$ 54.819,44 (cinquenta e quatro mil oitocentos e 

dezenove reais e quarenta e quatro centavos). Pois bem.

A parte exequente junta aos autos uma nota fiscal na monta de R$ 

1.594,80, valor este que supostamente teria sido utilizado para melhorias 

do veículo, no entanto, a nota fiscal está ilegível, não sendo possível 

identificar qual o seu objeto.

Além disso, infere-se que os demais valores foram apenas deduzidos 

através de orçamentos, fls. 207 e 208v, portanto, se faz necessário que a 

parte exequente junte aos autos as notas fiscais que comprovem que de 

fato tais serviços foram realizados.

Assim, intime-se a parte exequente para que junte aos autos as notas 

fiscais que comprovem que realmente despendeu a quantia de R$ 

14,026,00 com melhorias no veículo, bem como junte aos autos o cálculo 

atualizado da dívida, tudo no prazo de 05 dias.

Sem prejuízo, intime-se a parte executada para que se manifeste quanto 

ao pedido de fl. 206/206v e quanto ao cálculo, no mesmo prazo.

Intime-se. Cumpra-se.

Diamantino, 18 de junho de 2018.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 95086 Nr: 2453-82.2014.811.0005
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 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): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos, etc.

 Considerando a concordância do MPE quanto ao parcelamento do valor 

do débito, defiro o pedido do requerido de fl. 90, devendo os autos 

aguardar em cartório o transcurso do prazo para cumprimento da 

obrigação.

Após, conclusos para as deliberações pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FELIPE DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(REQUERIDO)

ALCIONE CANABARRO DE AMORIM (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 29/08/2018 às 09hs10min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-26.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AMELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 29/08/2018 às 09hs40min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-56.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEO MONTEIRO MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRO PASCHE (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 05/09/2018 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000007-50.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RISHER CEZAR HUGO STECKLER (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN PIERRE SERVI (RÉU)

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

 

Intimação para o advogado do Polo Passivo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 05/09/2018 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM LISBOA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(REQUERIDO)

ALCIONE CANABARRO DE AMORIM (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Passivo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 29/08/2018 às 10hs10min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIZOM VIEIRA PONDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Passivo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 29/08/2018 às 10hs40min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE MARIA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Passivo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 01/08/2018 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Passivo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 01/08/2018 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-84.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido GERALDO NUNES para 

responder o recurso no prazo legal.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162230 Nr: 1340-26.2016.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABO, IRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ENEIAS PEREIRA OLIVEIRA, Cpf: 

01315606119, Rg: 1743486-6, Filiação: Valdinei Martins de Oliveira e 

Leonina Pereira Oliveira (cópia Cart. Identidade), data de nascimento: 

05/05/1986, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, casado(a), 

pedreiro,classificador, Telefone 92039839. 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, 15 de junho de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108053 Nr: 7208-58.2011.811.0037

 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: MF, MHDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TRINDADE - OAB:, 

SANDRA RITA MENEGATTI DE LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES 

CANABRAVA - OAB:13054, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCEL FRANCO, Cpf: 00678989982, 

brasileiro(a), casado(a), técnico em automação comercial. 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$ 606,17 (Seiscentos e seis reais e dezessete 

centavos), no prazo de 05 dieas, 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, 25 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56816 Nr: 4473-57.2008.811.0037

 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: JMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT, JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO MARTINS SANTANA, Cpf: 

30474949168, Rg: 1652550-2.A, Filiação: Pedro Rodrigues Santana e 

Lacordacha Santa Martins, data de nascimento: 27/04/1960, brasileiro(a), 

natural de Turvania-GO, casado(a), comerciante, motorista, Telefone 

96085519. 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, 24 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.: 150717 Nr: 4722-61.2015.811.0037

 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: ROSA DUWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO OSMAR DUWE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Verifico que o s termos de renúncia juntados estão em desconformidade 

com a lei, a qual exige a formalização por meio de instrumento público 

(escritura pública ou termo judicial – art. 1806, do CC). Desta forma, 

intime-se para regularização do vício, no prazo de trinta dias.

Considerando que a Fazenda Pública Federal já se apresentou no feito 

juntando certidão negativa de débitos em nome da falecida e informando 

não possuir interesse no processo (f. 79/83) e que as certidões negativas 

de débitos municipais se encontram nas f. 59/61, certifique-se se as 

Fazendas Públicas Estadual e Municipal foram citadas e intime-se a 

inventariante para juntar as certidões negativas estaduais, no prazo de 15 

dias.

Caso não tenham sido citadas, providencie a Secretaria o cumprimento.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se, servindo cópia da presente como mandado.

Primavera do Leste/MT, 05/02/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 158419 Nr: 8327-15.2015.811.0037

 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: VHRDC, EUDINÉIA RODRIGUES DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDÉCIO VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata de abertura de inventario negativo. Todavia, do decorrer da ação 

apurou-se a existência de um veículo registrado em nome do falecido, o 

qual se encontra com restrição de alienação fiduciária (f. 27 e 33).

Desse modo, intime-se a inventariante para que se manifeste sobre o bem, 

promovendo, se for o caso, a apresentação de plano de partilha, 

mencionando, inclusive eventual reserva de bens para pagamento de 

dívidas (art. 663, do CPC), no prazo de 15 dias.

Considerando as razões expostas no pedido retro, oficie-se, conforme 

solicitado, para resposta no prazo de 10 dias.

Com a manifestação da inventariante e a resposta ao ofício, venham-me 

os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05/02/ 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 61234 Nr: 991-67.2009.811.0037

 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: ROSANGELA MARTINS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINI CARVALHO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:75346

 Vistos etc.

Defiro o pedido de f. 126.

Diante do pedido de f. 124, intimem-se os herdeiros Clauderley e Joana a 

fim de que manifestem a concordância, ou não, com a recondução de 

Rosangela ao encargo de inventariante e, se for o caso, informem se há 

interesse da parte dos mesmos no exercício do múnus, no prazo de 15 

dias.

Outrossim, diante da maioridade de todos os herdeiros, consigne-se que 

em caso de acordo total das partes acerca da divisão dos bens, poderão 

formular plano de partilha subscrito pelos herdeiros, juntando as certidões 

negativas das Fazendas e reservando bens/valores para o pagamento 

das dívidas deixadas pelo espólio, convertendo a ação em arrolamento 

sumário.

Cumpridas as determinações e juntadas as respectivas manifestações, 

venham-me conclusos os autos.

Cumpra-se, servindo cópia da presente como mandado/ofício.

Primavera do Leste, 05/02/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107479 Nr: 6596-23.2011.811.0037

 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: JFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ELIAS 

BITTENCOURT - OAB:OAB/SC 9815, SHEILA MARA CORSO GIORDANI - 

OAB:OAB/SC 27419

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO CLAUDIO CAVALLET, Cpf: 

54383528953, Rg: 6111044-5, Filiação: Ermindo Cavallet e Luiza Madalena 

Cavallet -. Documento, data de nascimento: 25/12/1965, brasileiro(a), 

natural de Agua Doce-SC, separado(a) judicialmente, medico. 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$ 467,89 (Quatrocentos e sessenta e sete reais 

e oitenta e nove 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, 21 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45252 Nr: 801-75.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 0 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADAIR NASCIMENTO DE ALMEIDA, Cpf: 

59333650172, Rg: 710.514, Filiação: Ivo Florêncio do Nascimento e Helena 

Mônica do Nascimento, data de nascimento: 02/04/1971, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, casado(a), vendedor. 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$ @_valorCustas_ (@_valorCustasE_), no prazo 

de @Prazo, contados da expiração do prazo do deste edital, sob pena de 

@Penalidade.

 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, 21 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44169 Nr: 6637-63.2006.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:22909/O, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 

16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS JOSÉ FILIPPIN, Cpf: 

36144185100, Rg: 8031377511, Filiação: Felipo Pedro Filippin e Tereza 

Filippin- Documento, data de nascimento: 19/11/1962, brasileiro(a), natural 

de Erexim-RS, casado(a), tecnico em agropecuaria, comerciante, Telefone 

34983188. 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$ 188,43 (Cento e oitenta e oito reais e quarenta 

e tres 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.
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Primavera do Leste, 21 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 116514 Nr: 7161-50.2012.811.0037

 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: MARISANE DE ANHAIA FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL FERREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Consta que o de cujus possui débitos junto ao Estado, oriundo da 

propriedade de veículos que já foram vendidos segundo alegação da 

inventariante, e nunca foram transferidos (f. 142/160).

Consta, ainda, a existência de pessoa jurídica em nome do falecido, a qual 

gerou a incidência da cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio.

O Juízo autorizou o levantamento de valor para quitação dos débitos em 

29/09/2015 (f. 161/162), mediante transferência.

 Expedido o alvará, a inventariante, mesmo intimada, não retirou (f. 

182/183).

Intime-se novamente a inventariante, pessoalmente (endereço de f. 144) e 

por meio dos advogados constituídos (f. 144 e 180), para retirar o alvará, 

proceder ao pagamento dos débitos e juntar as certidões negativas das 

Fazendas, no prazo de 30 dias, sob pena de destituição do cargo.

Não comparecendo a inventariante, intimem-se os herdeiros para 

manifestarem o eventual interesse em assumir o encargo de inventariante.

Decorrido o prazo sem manifestação, não localizados os herdeiros ou 

caso manifestem o desinteresse no encargo, venham-me conclusos para 

a nomeação de defensor dativo, cujos honorários e despesas serão 

arcados pelo espólio.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 137867 Nr: 8924-18.2014.811.0037

 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: CARLOS HONORIO GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS WEVERTON BARBOSA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 8924-18.2014.811.0037

 ESPÉCIE: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: CARLOS HONORIO GALVÃO

PARTE RÉ: CARLOS WEVERTON BARBOSA GALVÃO

CITANDO(A, S): LUCIVÂNIA PEDROSO BARBOSA, filha de José Francisco 

Barbosa e Terezinha Barbosa Pedrosa

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/10/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00

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 dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O inventariante Carlos Honório Galvão requereu a 

abertura de inventário em razão do falecimento de seu filho Carlos 

Weverton Barbosa Galvão, em 13/08/2014, sendo a causa de sua morte, 

choque hipovolêmico e feridas perfuro contusas, tendo deixado bens a 

inventariar e nenhum filho.

DESPACHO: Vistos etc.Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário 

interposto após o óbito de Carlos Weverton Barbosa Galvão pelo seu 

genitor Carlos Honório Galvão.Cite-se por meio de edital a genitora do 

falecido, que se encontra em local incerto e não sabido segundo 

informação do inventariante.Transcorrido in albis o prazo para resposta, 

nomeio, desde já, a Defensoria Pública para exercer o múnus de curador 

especial, devendo a instituição obter vista dos autos para 

tanto.Cumpra-se.Primavera do Leste, 19/06/2018.Lidiane de Almeida 

Anastácio PampadoJuíza de Direito.

Primavera do Leste - MT, 20 de junho de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005724-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARCELO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA DA SILVA MIRANDA (RÉU)

 

Diante do requerimento contido no Id. 13749837, cancelo a audiência de 

conciliação anteriormente designada. Intimo a parte autora para manifestar 

quanto a informação contida no A.R. de Id. 13743167 para a designação 

de nova data de conciliação. Prazo: 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003247-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO CLAYTON NASCIMENTO DA 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)

 

Em cumprimento a decisão contida no Id. 10956919, designo nova 

realização da perícia para o dia 29 de junho de 2018, às 08horas, por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste-MT, 20 de junho de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004950-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DA LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E 

PECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRANDA DE OLIVEIRA OAB - MT13300/O (ADVOGADO)

NELIANE ANDREA MANOEL OAB - MT13907/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOELLNER (EXECUTADO)

 

Certifico que em cumprimento ao despacho contido no Id. 12069985, 

procedi a inclusão de restrição veicular conforme comprovante abaixo, 

motivo pelo qual intimo a parte exequente para manifestação. Prazo: 10 

(dez) dias. RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores 

Usuário: ESIO MARTINS DE FREITAS 20/06/2018 - 16:47:23 Comprovante 

de Inclusão de Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL 

DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município PRIMAVERA DO 

LESTE Juiz Inclusão PATRICIA CRISTIANE MOREIRA Órgão Judiciário 

PRIMAVERA DO LESTE SEGUNDA VARA CIVEL N° do Processo 

10049504820178110037 Total de veículos: 4 Placa UF Marca/Modelo 
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Proprietário Restrição QCW7800 MT JEEP/COMPASS LONGITUDE F 

FERNANDO GOELLNER Circulação QBI3374 MT HONDA/BIZ 125 ES 

FERNANDO GOELLNER Circulação OBK7770 MT I/VW AMAROK CD 4X4 

HIGH FERNANDO GOELLNER Circulação KAS6085 MT FIAT/STRADA FIRE 

FLEX FERNANDO GOELLNER Circulação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 209723 Nr: 4005-44.2018.811.0037

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA APARECIDA GOMES ARRUDA, EVERALDO 

AGULHON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de tutela antecipada em caráter de urgência proposta 

por Laura Aparecida Gomes Arruda e Everaldo Agulhon em face de BRS 

Engenharia e e principalmente o desenvolvimento da atividade profissional 

da autora Laura Aparecida Gomes de Arruda.Assim, a tutela provisória 

aparta, de fato, o risco potencial à relação jurídica, assegurando, durante 

o trâmite processual, a diminuição de eventuais prejuízos e 

potencializando a possibilidade de êxito de composição.Há que se 

registrar a ausência do periculum in mora inverso, ante a plena 

reversibilidade da decisão.Isto posto, preenchidos os pressupostos legais, 

DEFIRO O PARCIALMENTE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

CAUTELAR e determino a suspensão do protesto do cheque nº 901022, 

ou cancelamento caso já tenha ocorrido, mediante a prestação de caução 

consistente no depósito judicial do referido valor em Juízo, bem como 

autorizo a sustação dos títulos, relativos às parcelas vincendas, mediante 

o depósito judicial, nas respectivas datas de vencimentos.Efetivada a 

tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no 

prazo legal, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que 

deduzido o pedido de tutela cautelar, nos moldes do artigo 308 do Código 

de Processo Civil, sob pena de cessação da eficácia da tutela concedida 

em caráter antecedente (CPC, art.309).Apresentado o pedido principal, as 

partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, 

na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem 

necessidade de nova citação do réu (CPC, art.308, §3º).Não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 

335 (CPC, art.308, §3º).Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 19 de junho de 2018.Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5616 Nr: 63-05.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, JULIANA 

FONSECA DA SILVA - OAB:9295-A, LUZIA ANGELICA ARRUDA 

GONÇALVES - OAB:9802 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 3.568-B

 Processo nº 63-05.1998.811.0037 (Código nº 5616) Ação de Execução 

por Quantia Certa contra Devedor Solvente Exequente: Banco Itaú S/A 

Executado: Álvaro Luís Pedroso Marques Oliveira

Vistos em correição permanente.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, suspendo o curso 

processual da execução, período durante o qual também fica suspensa a 

prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 208839 Nr: 3641-72.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI JOÃO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:SC 6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil, 

Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço 

n° 001/2016 desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Intimar a parte autora a efetivar o depósito da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias;

2. Extraia-se cópia da precatória e remeta à central de mandados servindo 

a fotocópia como mandado;

3. Cumprido integralmente, devolva-se

4. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela – art. 262 do 

CPC - informando ao Juízo deprecante; tudo por malote digital, conforme 

Resolução n. 100 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n. 

07-2011, art. 1º, § 3º - da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 49490 Nr: 4855-84.2007.811.0037

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, ÁODM, MDPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o Advogado da parte autora fica INTIMADO, 

referente ao desarquivamento dos autos, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 208981 Nr: 3683-24.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON, JONES LEONIR KOLLN, LARI 

KOLLN, TEREZINHA GENTIR KOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil, 

Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço 

n° 001/2016 desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Intimar a parte autora a efetivar o depósito da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias;

2. Extraia-se cópia da precatória e remeta à central de mandados servindo 
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a fotocópia como mandado;

3. Cumprido integralmente, devolva-se

4. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela – art. 262 do 

CPC - informando ao Juízo deprecante; tudo por malote digital, conforme 

Resolução n. 100 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n. 

07-2011, art. 1º, § 3º - da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 209987 Nr: 4134-49.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOMIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMÉRICO VIEGAS, ALIANE ANTONIETA 

VIEGAS, ADILSON JOSÉ VIEGAS, LILIANE ORTIS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:7.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil, 

Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço 

n° 001/2016 desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Intimar a parte autora a efetivar o depósito da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias;

2. Extraia-se cópia da precatória e remeta à central de mandados servindo 

a fotocópia como mandado;

3. Cumprido integralmente, devolva-se

4. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela – art. 262 do 

CPC - informando ao Juízo deprecante; tudo por malote digital, conforme 

Resolução n. 100 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n. 

07-2011, art. 1º, § 3º - da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 209090 Nr: 3730-95.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO TUPÃ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINO MASSAYUKI ITO - OAB:PR 

18.595, TATIANE SILVA GUELSI SALES - OAB:PR 31897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil, 

Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço 

n° 001/2016 desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Intimar a parte autora a efetivar o depósito da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias;

2. Extraia-se cópia da precatória e remeta à central de mandados servindo 

a fotocópia como mandado;

3. Cumprido integralmente, devolva-se

4. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela – art. 262 do 

CPC - informando ao Juízo deprecante; tudo por malote digital, conforme 

Resolução n. 100 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n. 

07-2011, art. 1º, § 3º - da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 209069 Nr: 3718-81.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR LUIZ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO 

PINTO - OAB:DF/14.294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO DIAS RODRIGUES - 

OAB:DF 20164

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil, 

Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço 

n° 001/2016 desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Intimar a parte autora a efetivar o depósito da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias;

2. Extraia-se cópia da precatória e remeta à central de mandados servindo 

a fotocópia como mandado;

3. Cumprido integralmente, devolva-se

4. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela – art. 262 do 

CPC - informando ao Juízo deprecante; tudo por malote digital, conforme 

Resolução n. 100 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n. 

07-2011, art. 1º, § 3º - da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 209224 Nr: 3799-30.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISENANDO GUEDES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil, 

Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço 

n° 001/2016 desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Intimar a parte autora a efetivar o depósito da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias;

2. Extraia-se cópia da precatória e remeta à central de mandados servindo 

a fotocópia como mandado;

3. Cumprido integralmente, devolva-se

4. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela – art. 262 do 

CPC - informando ao Juízo deprecante; tudo por malote digital, conforme 

Resolução n. 100 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n. 

07-2011, art. 1º, § 3º - da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 209348 Nr: 3858-18.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ/ SÃO PAULO -SICREDI UNIÃO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BARROSO ROBLES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:33150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil, 

Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço 

n° 001/2016 desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Intimar a parte autora a efetivar o depósito da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias;

2. Extraia-se cópia da precatória e remeta à central de mandados servindo 

a fotocópia como mandado;

3. Cumprido integralmente, devolva-se

4. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela – art. 262 do 

CPC - informando ao Juízo deprecante; tudo por malote digital, conforme 

Resolução n. 100 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n. 

07-2011, art. 1º, § 3º - da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 156 de 795



 Cod. Proc.: 4844 Nr: 44-38.1994.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ BAZZOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 44-38.1994.811.0037 (Código 4844)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Sergio Luiz Bazotti

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de 

penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173093 Nr: 6846-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS WILLIAM SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS WILLIAM SILVA GOMES, Cpf: 

01622954130, Rg: 1797789-4, Filiação: Gilberto Souza Gomes e Maria 

Dilce da Silva, data de nascimento: 11/10/1986, brasileiro(a), natural de 

São Felix do Araguaia-MT, solteiro(a), moto taxista, entregador agente de 

saúde, Telefone 92824962/ 99752000. 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$ 504,07 (Quinhentos e quatro reais e sete 

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, 21 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6729 Nr: 1977-70.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CARLOS DE MORAIS, NILZA MARIA 

MACHADO DE MORAES, MÁRIO CESAR CREMA, ZITA GAFFURI CREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO JOSE GIARETTA - 

OAB:18358, CARLOS NATAL GIARETTA - OAB:MT 5899-A, PAULO 

JOSÉ GIARETTA - OAB:16.965/PR, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CREMA DE MELO 

FOSSARI - OAB:MT/ 9646, JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT

 Processo nº 1977-70.1999.811.0037 (Código 6729)

 Ação de Execução

 Exequente: Ovetril Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

Executados: Mário Cesar Crema e Outros

Vistos em correição.

Certificado o trânsito em julgado da sentença prolatada nos embargos à 

execução nº 1907-72.2007.811.0037 (código 46371), translade-se 

fotocópia para os presentes autos.

Concluídas as diligências, intime-se a parte exequente para apresentar 

memorial atualizado do débito, bem como indicar bens passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias, ante o provável perecimento dos grãos 

outrora indicados (fls.230), sob pena de suspensão do curso processual 

da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo 

Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107893 Nr: 7036-19.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7036-19.2011.811.0037 (Código 107893)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Gilberto Brescovici

Executado: Renato Di Loreto

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para 

cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento de 

ordem judicial anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 15 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 110984 Nr: 1332-88.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO INFORMÁTICA LTDA, ELAINE DOS 

SANTOS BORGES

 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 1332-88.2012.811.0037 (Código 110984)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado

Executados: Ponto Informática LTDA. e Outra

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para 

cumprimento integral da ordem de penhora online, consoante detalhamento 

de ordem judicial anexo.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.155).
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Em seguida, imediata conclusão.

Às providências.

 Primavera do Leste (MT), 15 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 10480 Nr: 8-40.1987.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIAS ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES CHIULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainoldo de Oliveira - 

OAB:3.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA 

- OAB:35.649/PR, JULIANO LUIS ZANELATO - OAB:29602/PR, 

RAPHAEL DUARTE DA SILVA - OAB:42085/PR

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:48 horas

Nome do intimando:Exequente: Ezequias Alves Pereira, Cpf: 04548566953 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua Piracicaba Nº 1.009, 

Cidade: Primavera do Leste-MT

Providência a ser adotada pela parte:dar andamento ao feito

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138350 Nr: 9235-09.2014.811.0037

 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: TRANSSTUMPF CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON MASCHIO, AGRO MG PRESTADORA 

DE SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, SOELI BOENO CAMARGO PAZ - OAB:34784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Agro Mg Prestadora de Serviços 

Agricolas Ltda - Me, CNPJ: 09229987000195, brasileiro(a), Endereço: Rua 

Rondonópolis, Nº 250, Sala 02, Bairro: Centro, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

Requerido(a): Marlon Maschio, Cpf: 00380015196 Filiação: , brasileiro(a), , 

comerciante, Endereço: Av. Guarantã N°895, Bairro: Centro, Cidade: 

Guarantã do Norte-MT

Resumo da Incial:O primeiro réu sacou duplicata por serviço prestado, 

consoante nota fiscal nº 63. Que a mercadoria foi entregue junto à 

segunda ré, que se comprometeu a pagara o serviço, em nome do 

primeiro. A duplicata foi substituida por boleto banca´rio, conforme faculta 

a legislação em vigor, sendo encaminhado ao sacado para pagamento. 

Qiue a dívida venceu - se em 10/12/2012, sendo posteriormente 

prorrogada para 17/12/2012, no valor de R$ 6850,00 ( seismil oitocentos e 

cinquenta reais ) Não obstante, não houve o pagamento da dívida no 

vencimento.

Decisão/Despacho: Visto,Defere-se o pedido de p. 75 e determina-se a 

citação por edital dos requeridos, devendo a parte autora providenciar o 

necessário. Nessa hipótese, dispensa-se a realização da audiência 

conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da 

citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do 

prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do NCPC. Tendo em vista que, 

pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, 

II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de citação em jornal local de 

ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal.

Após, decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial, nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Em seguida, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 132169 Nr: 4531-50.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS DE FARIAS CONFECÇÕES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

GONÇALVES - OAB:MT 15.701, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): Js de Farias Confecções - Me, 

CNPJ: 17967649000189, brasileiro(a), Endereço: Rua da Agricultura, Nº 

1.520, Jardim Perola, Cidade: Santa Bárbara-SP

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Visto,Trata-se de Ação Declaratória Cumulada com Indenização 

por Danos Morais proposta por Moto Campo Primavera Ltda contra JS de 

Farias Confecções - Me, ambos qualificados.

Aduz a autora que ao tentar realizar uma compra foi surpreendida com a 

negativa de venda em decorrência da inscrição do seu nos cadastros de 

restrição ao crédito, levada a efeito pela requerida, sem que tenha 

realizado qualquer negocio jurídico.Afirma que sofreu danos de ordem 

moral, de modo que requer, liminarmente, a suspensão da inscrição do seu 

nome nos cadastros de restrição ao crédito e, no mérito, a declaração de 

inexigibilidade do débito protestado e a condenação da requerida em 

danos morais, no valor de R$ 28.960,00.

Junta documentos de p. 21/41.Deferiu-se o pedido liminar (p. 

46/46vº).Citado, a requerida não apresentou contestação (p. 68).A autora 

pugna pela decretação de revelia e pelo julgamento antecipado da lide (p. 

74).É o relato. Decide-se.A requerida foi devidamente citada e não 

contestou a ação, de modo que o Estado-juiz declara a sua revelia e 

cabível o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

A ação é parcialmente procedente.No caso, pretende a requerente que 

seja declarada inexigível a cobrança do valor descrito na duplicata 

mercantil emitida pela requerida na data de 31/10/2013 no valor originário 

de R$ 861,60 (p. 29, 38 e 39), bem como a condenação da requerida em 

danos morais, em decorrência da inscrição do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito. Quanto ao pedido de declaração de 

inexigibilidade do valor descrito na duplicata mercantil, as alegações do 

autor encontram respaldo nos documentos apresentados, pois evidenciam 

suas argumentações iniciais, como os e-mails de tratativa com a 

requerida. Ademais, por ser praticamente impossível a autora fazer prova 

de fato negativo (de que não realizou a transação comercial que originou a 

duplicata), competiria à requerida fazer prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, 

CPC).No que pertine ao pedido de condenação em danos morais, este 

improcede.

Embora seja decorrência da revelia ser presumidos verdadeiros os fatos 

alegados pelo autor (artigo 344 do Código de Processo Civil), releva 

considerar que esta norma não o desobriga ao ônus de provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Com efeito, prevê o artigo 345 do Código de 

Processo que a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 se 

as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou 

estiverem em contradição com prova constante dos autos (inciso IV).No 

mesmo sentido é a orientação das seguintes jurisprudências, 

verbis:APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VERBAL 

PARA REFORMA EM RESIDÊNCIA - ALEGADA CONTRATAÇÃO DE 

NOVOS SERVIÇOS E NÃO PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS 

DO AUTOR - RECONVENÇÃO - DECLARAÇÃO DE REVELIA DO RÉU - 

EFEITOS RELATIVOS - DEMONSTRADA A NÃO CONCLUSÃO DOS 

TRABALHOS - PERDAS E DANOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO 

MORAL - INVIABILIDADE - NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO TOTAL 
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DOS SERVIÇOS E A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO - OBRIGAÇÃO DA 

RECONVINTE - RECURSOS NÃO PROVIDOS. É ônus do autor provar os 

fatos constitutivos do seu direito, sob pena de não acolhimento do pedido. 

Os efeitos da revelia devem ser considerados com temperamento, não 

dispensando a presença de elementos suficientes para o convencimento 

do julgador. Para que haja o dever de indenizar é necessário o nexo de 

causalidade entre o fato e o evento danoso, ou seja, a conexão entre a 

conduta perpetrada e o prejuízo suportado pela parte que seguiu 

corretamente o pacto firmado. Não comprovado o dano sofrido com a 

quebra contratual e tendo em vista que a apelante também não adimpliu 

com sua parte, não cabem perdas e danos, repetição de indébito e danos 

morais. (TJMT - Ap 26906/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

05/05/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA 

CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR – REVELIA – PRESUNÇÃO 

RELATIVA DE VERACIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O encargo probatório é uma regra que deve ser sopesada 

no ato de decidir. No Código de Processo Civil, a regra geral está prevista 

no art. 333, incisos I e II (art. 373, incisos I e II, NCPC), que determina que o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, 

e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 

A confissão ficta, principal efeito da revelia, não equivale ao 

reconhecimento da procedência do pedido, já que não exime o autor de 

conferir um mínimo de verossimilhança à sua narrativa, a presunção dos 

fatos alegados é relativa, e pode ser desconstituída através do exame das 

provas e dos elementos de convicção presentes nos autos. (TJMT - Ap 

76683/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/08/2016, Publicado no DJE 02/09/2016)

JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C. 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. A REVELIA E A OBRIGAÇÃO DO 

AUTOR EM PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. 1. POR 

CONVENIÊNCIA DA LEI, A OMISSÃO DO RÉU EM CONTRARIAR O PEDIDO 

LEVA À CONFISSÃO DE FATO CONCERNENTE AO DIREITO MATERIAL, 

QUANDO DISPONÍVEL. PORÉM, NÃO DISPENSA QUE O POSTULANTE 

DEMONSTRE O FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO, QUE NÃO É SUPRIDA 

PELA CONFISSÃO DO RÉU. 2. A CONFISSÃO QUE DECORRE DA REVELIA 

SÓ ALCANÇA O QUE O RÉU PODERIA DISPONIBILIZAR; O QUE ESTÁ 

DENTRO DO SEU UNIVERSO (FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E 

EXTINTIVOS DE DIREITO). POR ISSO, A REVELIA NÃO DISPENSA O 

AUTOR DA DEMONSTRAÇÃO DO QUE, ESSENCIAL À CAUSA, ESTEJA 

FORA DESSE MUNDO. 3. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-DF - ACJ: 

20030310052997 DF, Relator: ANTONINHO LOPES, Data de Julgamento: 

02/08/2005, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 01/12/2005 Pág. : 313)

No caso, a autora alega em sua inicial que sofreu constrangimentos em 

decorrência da negativação do seu nome, pois, ao tentar realizar uma 

compra, “a mesma foi surpreendida com a negativa da venda, sendo 

informada que seu CNPJ estava negativado perante o cadastro de ‘maus 

pagadores’, via protesto.” (p. 06, item 4).

Sucede, todavia, que as alegações da autora não são demonstradas por 

nenhum documento ou início de prova que apontem que, de fato, tenha 

sofrido restrições junto a seus fornecedores e clientes ou que sofreu 

abalos de ordem extrapatrimonial.

Registre-se que o documento de p. 39 não é suficiente para comprovar 

que a requerente sofreu danos de ordem moral, à medida que o Superior 

Tribunal de Justiça é unanime no sentido de que, nos casos em que 

pessoa jurídica reclama a indenização por danos morais, estes devem ser 

efetivamente demonstrados. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. 

DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. - Recurso especial interposto em 

19/05/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. - Ausentes os vícios 

do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. - O reexame 

de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. - Para a pessoa 

jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa 

natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma 

decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de 

demonstração do prejuízo extrapatrimonial. - Na hipótese dos autos, não 

há demonstração apta de prejuízo extrapatrimonial alegadamente sofrido 

pela recorrida. - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

provido. (STJ - REsp 1497313/PI, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017)

Nesse diapasão, à mingua de provas que demonstrem que a autora, de 

fato, experimentou prejuízos de ordem extrapatrimonial com a conduta da 

requerida, a improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga parcialmente procedente a 

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

Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade da cobrança do 

valor descrito na duplicata mercantil emitida pela requerida na data de 

31/10/2013 no valor originário de R$ 861,60 (p. 29, 38 e 39) e determinar a 

baixa definitiva desse valor nos cadastros de restrição ao crédito, e 

reconhecer a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

 Ante a sucumbência recíproca, condena-se a requerida no pagamento de 

50% das custas e despesas processuais, já adiantadas pela autora, 

conforme artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

Condena-se, ainda, a requerida em honorários advocatícios em 10% do 

valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 14, do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135055 Nr: 6829-15.2014.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO MENGATO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:SP 246.281, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS 

WALACHEKI - OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 59466 Nr: 7098-64.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ FIEL ALVES, IVETE FÁTIMA FIEL ALVES 

STORTI, SELMO JOSÉ STORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT, ELIANE DOMINGAS 

LOPES SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETTI - OAB:OAB/MT 4912, BRENO DEL BARCO NEVES - OAB:6743, 

EMERSON OLIVEIRA - OAB:, Fernando Garcia Barbosa - OAB:17.134, 

JACKSON P. C. COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOAO BERNARDO 

TODESCO - OAB:OAB/MS 17.298, JOÃO CARLOS BRITO REBELO - 

OAB:6024-A, JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.172-B, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA 

BRESCOVICI - OAB:7366, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão de p. 672 e devolução de correspondência de 

p. 673, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 66001 Nr: 5797-48.2009.811.0037
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTRIMAC- COTRIGUAÇU MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT, LOANA ALYNE MOREIRA CASTELO 

BRANCO - OAB:12595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16.847-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida, 

para manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 154960 Nr: 6749-17.2015.811.0037

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. DA S. NOGUEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483 MT, FLAVIANY 

RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889 MT, HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285 MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ÁLVARO MENEZES, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175196 Nr: 8095-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SOAVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE LAZARI, LENIR CECHIN LAZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO DA CUNHA 

BERNARDO - OAB:PR/ 14352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA KAROLINE SZATKOWSKI POLATO, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 141519 Nr: 443-32.2015.811.0037

 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: TONI ROBERTO GASPAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:MT/ 7.627-A, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 170240 Nr: 5338-02.2016.811.0037

 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: GIOVANI DADALT CRESPANI, JOÃO FELIPE SUCOLOTTI 

CRESPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELLE TUNES PEREIRA VILELA, LINALDO 

TUNES PEREIRA, MAGDA TUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA PAOLLA CARDOSO DE LIMA, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 174192 Nr: 7505-89.2016.811.0037

 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 CLEBER CELESTINO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP/200.651

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, PARA DEVOLVER OS 

RESENTES 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 63695 Nr: 3567-33.2009.811.0037

 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: PETRONILIO ANTÔNIO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A, ATLÂNTICO FUNDO DE 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 
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OAB:13604-A

 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. 246/259, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 116350 Nr: 6989-11.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO, ÉDSON LEANDRO 

MARTIGNAGO, ANDERSON DOUGLAS BERTOLINO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 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 citação encaminhada ao executado 

Edson Leandro Martignado, com a anotação de "mudou-se", no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 132141 Nr: 4508-07.2014.811.0037

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRIETE CARDOSO CECATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 citaçã 

dos executados Ronaldo Cardoso da Silva e Iriete Cardoso Cecatto , no 

prazo de 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171370 Nr: 5880-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARION OVCHINNIKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 

19918-0

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA KELLI MARIANI LIMA DA SILVA, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 154711 Nr: 6621-94.2015.811.0037

 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: MOACIR MOREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA TAINARA RAVANELLO CARBONIERI, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 23113 Nr: 225-24.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492, ELTON RUBENS DO ESPÍRITO SANTO - OAB:7.463-MT, 

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:MT 5925, GABRIEL 

GAETA ALEIXO - OAB:SP 27681, SEBASTIÃO CARLOS ARAUJO 

PRADO - OAB:ESTA

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARLON CESAR SILVA MORAES, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17638 Nr: 2446-48.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - 

OAB:MT 4.701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, 

MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

tomarem ciência do cálculo de p. 383, conforme determinado na r. decisão 

de p. 382.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 47821 Nr: 3229-30.2007.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLO COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, PAULO DE 

MORAIS ALMEIDA JR. - OAB:13044

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 15 dias, conforme decisão de p. 143.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 22725 Nr: 3677-76.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 
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CARVALHO - OAB:7681/MT

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Syngenta Proteção de 

Cultivos Ltda. contra Marcelo Lopes da Silva, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo, onde ficou determinada a suspensão da 

ação até o seu cumprimento, e após, a extinção do feito, desistindo as 

partes do prazo recursal (p.345/350).

 O referido acordo foi homologado à p.351, suspendendo-se o processo 

até o dia 05/04/2018.

Decorrido o prazo, a exequente informa que o acordo foi integralmente 

cumprido, requerendo a extinção da ação (p.352).

À p.353/355 o executado apresenta os comprovantes de pagamento da 

obrigação.

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Por fim, como as partes renunciam ao prazo recursal (p.349), então, 

HOMOLOGO-O, e, com isso, certifique-se nos autos, a Senhora Gestora 

Judiciária do trânsito em julgado, dando-se as devidas comunicações, 

anotações e baixas necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113897 Nr: 4385-77.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI ZANETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:12.574/MS, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:129134/SP

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o apelado (autor), 

para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 102003 Nr: 1420-63.2011.811.0037

 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: GERBI LUIZ DE LUCAS, ELEONOR GUNSCH DE LUCAS, 

MICHELLI INGMARA GUNSCH DE LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI RUARO TAGLIANI, ZAQUEU DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CREMA DE MELO 

FOSSARI - OAB:MT/ 9646, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para, 

no prazo legal, maniifestar sobre as devoluções das intimações 

encaminhadas as partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 67188 Nr: 6851-49.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I P R INDÚSTRIA DE AMORTECEDORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS FILIPAK LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CUSTÓDIO C. CASTRO DE 

ALMEIDA - OAB:RS 67646, JOÃO HENRIQUE E. DE O POLI - OAB:RS 

56.277, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EDERSON NEVES, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ADRIANO SOUZA PAULINO, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 159440 Nr: 157-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ DAUEK WOJCIECHOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:MT/18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:MT/18.032-A

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176927 Nr: 8999-86.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR GARBOSSA & CIA LTDA, 

CLAUDEMIR GARBOSSA, ANA COLACO GARBOSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:MT/16843, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Nara Vissotto 

Maccarini - OAB:MT 13614

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ADRIANO SOUZA PAULINO, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167110 Nr: 3762-71.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE LAZARI, LENIR CECHIN LAZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE 

GALBIERI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA KAROLINE SZATKOWSKI POLATO, PARA DEVOLVER OS 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71898 Nr: 4213-09.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. DOS SANTOS OLIVEIRA - ME (CASA DE 

CARNE AMORIN), CRISTIANO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOAQUIM ALVES 

DE OLIVEIRA, SUELY DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 193848 Nr: 5679-91.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO MENGATO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL FELICIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:246281

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EUDSON ROSA DA SILVA, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 62220 Nr: 2043-98.2009.811.0037

 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: ALDEMIR ALMEIDA CAFÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT, 

MARCELO YUJI YASHIRO - OAB:16250, WESLEY MANFRIN BORGES - 

OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

que os autos encontram-se com vista pelo prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175227 Nr: 8109-50.2016.811.0037

 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: ANA ANDRIGHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIESKA DE OLIVEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, RAQUEL 

DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIESKA DE OLIVEIRA SOARES, Cpf: 

04674360102, Rg: 2052151-0, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 607,77 (Seiscentos e sete reais e setenta e 

sete 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, 24 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63001 Nr: 2753-21.2009.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SANDRI LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARES MAPFRE RISCOS ESPECIAIS 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE LONGHI - OAB:MT 

5.089-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA BERNADETE DE 

OLIVEIRA BASTOS MARQUEZ - OAB:7142/GO

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO SANDRI LONGHI, Cpf: 

42448751153, Rg: 059.7258-2, Filiação: Alice Longhi e Ivo Francisco 

Longhi, data de nascimento: 15/11/1969, brasileiro(a), natural de Três 

Passos-RS, solteiro(a), agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 629,71 (Seiscentos e vinte e nove reais e 

setenta e um 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, 25 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170468 Nr: 5463-67.2016.811.0037

 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: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 
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MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMASIO 

- OAB:7222

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, CNPJ: 

05156580000124. 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$ 371,67 (Trezentos e setenta e um reais e 

sessenta e sete 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, 25 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105627 Nr: 4656-23.2011.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LINDOMAR TAVERES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVÁ CERQUEIRA FIALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX LUÍS LUENGO LOPES - 

OAB:3282/RO, ANDRÉ R. S. DETOFOL - OAB:, JANICE TEREZINHA 

ANDRADE DA SILVA - OAB:MT/ 18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alysson Thomasi - 

OAB:43925/PR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GEOVÁ CERQUEIRA FIALHO, Cpf: 

66325145100, Rg: 02205239687, Filiação: João Folha Fialho e Ana 

Francisca Cerqueira Fialho, data de nascimento: 15/10/1971, brasileiro(a), 

natural de Tocantins-TO, casado(a), mecânico. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 621,29 (Seiscentos e vinte e um reais e vinte e 

nove 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, 30 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147161 Nr: 3096-07.2015.811.0037

 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: WILSON ROBERTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS LUGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BARBOSA SIMÕES - 

OAB:MT/18937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Deus Lugo - 

OAB:OAB/MS 2638

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON ROBERTO SIMÕES, Cpf: 

10810684187, Rg: 000861244, Filiação: Benedito Simões e Ana Simões, 

data de nascimento: 08/02/1957, brasileiro(a), natural de Baragança 

Paulista-SP, casado(a), agropecuarista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.374,34 (Dois mil e trezentos e setenta e 

quatro reais e trinta e quatro 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, 30 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161099 Nr: 875-17.2016.811.0037

 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: ARNALDINIS COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:SP/ 348.860, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OI S/A, CNPJ: 76535764000143. 

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$ 803,70 (Oitocentos e tres reais e setenta 

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, 15 de junho de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 260 Nr: 570-63.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 143612 Nr: 1446-22.2015.811.0037

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZANONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVSPRAY COMERCIO E SERVIÇOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 
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estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 3882 Nr: 1620-90.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche, PEDRO REICHE NETTO, Joana 

Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 103200 Nr: 2354-21.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS DONDÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO CESAR DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE SMANIOTTO 

ZEFERINO - OAB:14056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 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.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003699-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. B. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. C. M. D. P. D. L. (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003699-58.2018.8.11.0037. 

IMPETRANTE: JOSAFA MARTINS BARBOZA IMPETRADO: PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por JOSAFÁ 

MARTINS BARBOZA contra ato de VALMISLEI ALVES DOS SANTOS, 

Presidente da Câmara de Primavera do Leste/MT, devidamente 

qualificados nos autos. Aduz, em síntese, que foi reeleito para o cargo de 

vereador no ano de 2016, tendo tomado posse no mandato em 1º de 

janeiro de 2017. No entanto, seu mandato foi cassado neste ano de 2018, 

em razão de uma denúncia de que o impetrante havia faltado com o 

decoro parlamentar, visto que foi indiciado em um inquérito policial pela 

acusação de estupro de vulnerável e circulação de dinheiro falso. Assim, 

sob a alegação de diversos vícios no processo administrativo, pois a 

autoridade coatora nao teria observado o devido processo legal, requer, 

liminarmente, a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 309/2018, 

de modo a assegurar a recondução do impetrante ao cargo de Vereador 

do Município de Primavera do Leste e, no mérito, a confirmação definitiva 

da segurança pleiteada. É o relatório. Fundamento e decido. Recebo a 

inicial por estar de acordo com os preceitos legais. Imperioso destacar que 

o artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09 prevê a viabilidade de o magistrado 

conceder liminar em favor do impetrante, ante a existência de 

fundamentos relevantes, bem como que a medida se torne ineficaz caso 

seja, ao final, deferida a segurança. Como é cediço, para a concessão de 

liminar é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mandado de 

segurança faz-se necessário, para obtenção da liminar, a comprovação 

de plano, através de prova pré-constituída, do direito líquido e certo, e não 

apenas aparência do direito, como nas cautelares. Nesse sentido o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entende: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. 

MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA 

GESTANTE. ALEGAÇÃO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PERMANÊNCIA 

NO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À 

CONCESSÃO DA LIMINAR. ARTIGO 7º, III, DA LEI N.º 12.016/09. À 

concessão de liminar em mandado de segurança é imprescindível a 

concorrência dos requisitos constantes no art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/09, 

ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e 

a possibilidade de ineficácia da medida, caso deferida somente ao final da 

demanda, o que inexiste na espécie, na medida em que a agravante não 

se desincumbiu de demonstrar a veracidade de suas alegações, não 

colacionando ao instrumento, por exemplo, o contrato temporário firmado 

com a Administração Pública, tampouco a comprovação de que estava 

segurada junto ao IPERGS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70036086023, Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 

30/06/2010). Outrossim, sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do Código 

de Processo Civil prevê: "A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo". Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca 

do pedido de tutela antecipada: "Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo". Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato - presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso sub judice, 

afirma o impetrante que seu mandato fora cassado de forma ilegal, ante as 

inúmeras irregularidades no Processo Legislativo nº 007/2018, e, assim, 

pugna pela suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 309/2018 e 

sua recondução ao cargo de Vereador do Município de Primavera do 

Leste, até o julgamento do mérito do presente mandamus. No entanto, 

analisando os autos, verifico que não restaram demonstradas de plano, de 

modo a subsidiar o deferimento da tutela pretendida, as supostas 

irregularidades praticadas pelo impetrado, ante a ausência de provas 

pré-constituídas do direito líquido e certo a ser tutelado. Assim, não 

restando demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela é medida que 

se impõe. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo 

desta ação, enviando-lhe uma cópia da petição inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste informações que entender necessárias. 

Após o decurso do prazo para informações, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público e venham conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 07 de 

junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002322-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA ROSPIERSKI DE SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002322-52.2018.8.11.0037. 

AUTOR: GIOVANA ROSPIERSKI DE SENA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA de 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA POR PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

DANIELA ROSPIERSKI DE SENA, representada por sua genitora GIOVANA 

ROSPIERSKI DE SENA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que a requerente é portadora de Paralisia Cerebral Tetraplégica, 
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por essas razões, é impossibilitada de trabalhar, comprometendo a renda 

familiar. É o relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo 

Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de 

Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

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

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, existe início de prova material, bem como de 

incapacidade laboral. Oportuno salientar que, para almejar o benefício, há 

necessidade de comprovar mediante laudo pericial, atestando a 

incapacidade temporária ou permanente para o exercício de atividades 

habituais. Nesse sentido: ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ESQUIZOFRENIA. 

DEFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA MENSAL FAMILIAR PER CAPITA 

INFERIOR A ¼ DE SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONSIDERAÇÃO DE RENDA DE FILHA CASADA. MISERABILIDADE 

CONFIGURADA. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. 1. A Constituição garante à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover sua 

própria manutenção o pagamento de um salário mínimo mensal. Trata-se 

de benefício de caráter assistencial, que deve ser provido aos que 

cumprirem tais requisitos, independentemente de contribuição à 

seguridade social. 2. No caso dos autos, a autora afirma ser deficiente. 3. 

O laudo médico pericial indica que a autora, de 53 anos de idade, 

apresenta esquizofrenia, estando incapacitada total e permanentemente 

para o trabalho, assim como para a vida independente, desde 2013. 4. 

Sendo possível extrair do conjunto probatório a existência de 

impedimentos de longo prazo, o quadro apresentado se ajusta, portanto, 

ao conceito de pessoa com deficiência, nos termos do artigo 20, § 2º, da 

Lei 8.742/93, com a redação dada pela Lei 12.435/2011. 5. No caso dos 

autos, conforme o estudo social (fls. 33/37), compõem a família da 

requerente ela (sem renda) e seu marido (com renda de cerca de 

R$300,00 mensais), o que totaliza uma renda per capita de R$150,00, 

inferior, portanto, a ¼ do salário mínimo. 6. Quanto à filha da autora, 

observo que, tratando-se de filha casada, não compõe a família nos 

termos do art. 20, § 3º da LOAS e que, não obstante seu dever de prover 

alimentos, não há informações sobre as condições de seu núcleo familiar, 

especialmente sobre se sua renda é suficiente para prover-lhe as 

necessidades materiais básicas. Assim, como também destacado pelo 

Ministério Público Federal em seu parecer, "eventuais valores recebidos 

pela filha da autora, que constituiu núcleo familiar próprio, não devem ser 

contabilizados para fins de cálculo da renda familiar". 7. O fato de as 

despesas mensais relatadas superarem a renda familiar apenas ratifica a 

situação de miserabilidade do casal. Observa-se, além disso, que não se 

trata de despesas incompatíveis com o reconhecimento de miserabilidade - 

são relatados gastos com alimentação, energia, gás, IPTU e 

medicamentos. 8. Deste modo, é caso de deferimento do benefício, pois há 

presunção absoluta de miserabilidade, nos termos da jurisprudência 

consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 9. O termo inicial do benefício 

deve ser fixado na data do requerimento administrativo, sendo possível 

concluir pelos elementos constantes dos autos que neste momento já 

estavam presentes os requisitos necessários à concessão do amparo. 

Precedentes. 10. Recurso de apelação a que se dá provimento. (TRF-3 - 

AC: 00008492520154036111 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 20/03/2017, OITAVA TURMA, Data 

de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/04/2017) Diante das alegações 

e dos exames médicos juntados, resta demonstrado a incapacidade da 

requerente, bem como a inexistência de recursos próprios e da sua família 

para prover a sua subsistência, razão pela qual DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, intime-se a autarquia federal para que 

implante o benefício a requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. Por 

sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito 

alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Em razão da suposta patologia que estão 

acometida a parte autora, nomeio o médico Dr. Helio Borba Moratelli, 

Neurologista, com endereço à Rua Bela Vista, nº 347, Bairro POÇÃO, 

Cuiabá/MT, telefones: (65) 9982-4306 e (65) 98144-3517, e-mail: 

braindoctor@hotmail.com, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Proceda-se o Estudo Social do 

caso, devendo a Sra. Assistente Social credenciada junto ao TJ/MT ou na 

falta desta, profissional habilitada da Prefeitura Municipal de Primavera do 

Leste/MT, entregar referido documento no prazo de 30 (trinta) dias. 

Cite-se e intimem-se. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de maio de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003273-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003273-46.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AGROPECUARIA TRES 

ESTRELAS LTDA - ME REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Postergo a apreciação da tutela antecipada 

vindicada para o momento posterior à manifestação da parte requerida. 

Intime-se a parte requerida do conteúdo desta ação, a fim de que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que entender 

necessárias. Após o decurso do prazo, venham os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de maio de 2018. - Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101722 Nr: 1158-16.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO CRISTO REI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7.440/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MERCADO CRISTO REI LTDA - ME, CNPJ: 

05129607000190, Inscrição Estadual: 132099560. 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$ 811,20 (Oitocentos e onze reais e vinte 

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, 20 de abril de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14382 Nr: 105-49.2001.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVEL VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:3.813, RUI CARLOS DE FARIA - OAB:6142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PRIMAVEL VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 

86931037000159, Inscrição Estadual: 131543911. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.755,72 (Um mil e setecentos e cinquenta e 

cinco reais e setenta e dois 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, 15 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4672 Nr: 64-58.1996.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 

CRECI 19ª REGIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES 

DE IMÓVEIS CRECI 19ª REGIÃO, CNPJ: 14921282000174. 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$ 418,28 (Quatrocentos e dezoito reais e vinte e 

oito centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 15 de junho de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133511 Nr: 5594-13.2014.811.0037

 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): ALEXANDRE DE ALBURQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE DE ALBURQUERQUE, Cpf: 

32775962149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 510,58 (Quinhentos e dez reais e cinquenta e 

oito centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 15 de junho de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63490 Nr: 3170-71.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIANO & VALERIANO TEIXEIRA LTDA, 

MARLENE VALERIANO TEIXEIRA, MARIA HELENA VALERIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BOM MARÓSTICA - 

OAB:62271, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALERIANO & VALERIANO TEIXEIRA 

LTDA, CNPJ: 04574293000171, Inscrição Estadual: 13.204.609-1 e 

atualmente em local incerto e não sabido MARLENE VALERIANO TEIXEIRA, 

Cpf: 02984960890, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 544,26 (Quinhentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 15 de junho de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73461 Nr: 5783-30.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, SÉRGIO DE SOUZA, EZILIETE DI DOMENICO, WALMIR DE SOUZA, 

JOSÉ CARLOS FUGANTI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIÉLA GONÇALVES 

FORTES FONTANA - OAB:13629 - MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, RAFAEL BOQUE DA 

SILVA - OAB:MT/13386

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido vertido na exceção de pré-executividade.Condeno o excipiente ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie (STJ, EREsp 

1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, AgRg no REsp 1.196.651/MG, 

30/11/2011).Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 18 de junho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39243 Nr: 1640-37.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO AGRO COMERCIAL LTDA, LUIZ 

CASSIANO, MAILA ALETÉA ZANATTA CASSIANO OURIVES, RODRIGO 

LUIZ ZANATTA CASSIANO

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

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT

 Processo nº 1640-37.2006.811.0037 (Código 39243)

Vistos.

Considerando o decurso do prazo do pedido formulado à fl. 90, 

proceda-se a intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 18 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165519 Nr: 2903-55.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PAZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, RONALDO ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 tProcesso nº: 2903-55.2016.811.0037 (Código 165519)

Vistos.

Considerando que houve o bloqueio judicial na conta do Estado do valor 

integral do tratamento (fl. 48), sendo que o alvará já foi até liberado à 

clínica (fl. 50), cuja nota fiscal se encontra acostada à fl. 47, OFICIE-SE ao 

Centro de Intervenção e Reabilitação Liberdade para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe se o paciente RONALDO ARAÚJO DA SILVA deu 

início ao tratamento.

Intime-se o MUNICÍPIO para que tome ciência da presente decisão.

Ademais, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito 

em 05 (cinco) dias.

Após, vista ao Ministério Público e concluso.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 18 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178369 Nr: 9778-41.2016.811.0037

 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 CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON FILGUEIRA SALES - 

OAB:23929/O, JOÉLIO ROSA DE MORAES - OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, 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 (31/12/2014 – fl. 78), 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 CTN) 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 da verossimilhança das alegações já 

enfrentadas na presente decisão, CONCEDO 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, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis, caso 

injustificadamente não cumpra a determinação judicial, como determina o 

artigo 536, §1º, do CPC.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 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 ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista 

que o valor da condenação não deverá superar 1.000 (mil) salários 

mínimos. 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, 18 de junho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152939 Nr: 5791-31.2015.811.0037

 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: ORIDIO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

MONIQUE ANDRESSA FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJACKSON DA SILVA 

LOPES - OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Processo: 5791-31.2015.811.0037 (Código 152939)

Vistos.

Intime-se a requerida MONIQUE ANDRESSA FERREIRA DE SOUZA para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifique as provas que pretende 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 18 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60533 Nr: 338-65.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - 

OAB:18480-B, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, JAIRO FUNKE - OAB:MT 

9.645, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 338-65.2009.811.0037 (Código 60533)

Vistos.

Ante a informação de fl. 205, 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, 18 de junho de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25117 Nr: 1431-73.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVEL VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A

 decorrendo prazo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 3900 Nr: 260-57.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTATES 

COMERCIAIS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E REPRESENTAÇÕES CAMPO E 

LAVOURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS PEREIRA SCHMIDT - 

OAB:11361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 100, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte exequente para que indique outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168258 Nr: 4351-63.2016.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4351-63.2016.811.0037 (Código 168258)

Vistos.

Oficie-se ao ente pagador, solicitando informações sobre a RPV de fl. 33.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134390 Nr: 6290-49.2014.811.0037

 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: ALICE WEISSHAAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6290-49.2014.811.0037 (Código 134390)

Vistos.

Considerando as manifestações de fls. 118 e 120-v, HOMOLOGO os 

valores apresentados pela contadoria às fls. 115/116.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculo apresentado às fls. 115/116.

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, 19 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165436 Nr: 2862-88.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIQUE JOAQUIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2862-88.2016.811.0037 (Código 165436)

Vistos.

Sobre a impugnação à execução de fls. 175/176, diga a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178787 Nr: 9997-54.2016.811.0037

 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 MADALENA DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 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 do requerimento administrativo 

(08/04/2016 – fls. 78), 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 
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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, 18 de 

junho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51307 Nr: 6632-07.2007.811.0037

 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: DMDL, CLEIDEMAR CAÇULA MENDES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA LAGES 

ECHEVERRIA- PROCURADORA FEDERAL - MAT. 1585248 - 

OAB:OAB/MT 5319

 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 

AUXÍLIO-ACIDENTE, no valor correspondente a 50% do salário do 

salário-de-benefício (artigo 86, §1º, da Lei nº 8.213/91), devendo ser pago 

mensalmente, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a 

data do óbito do segurado.O pagamento das quantias correspondentes às 

parcelas em atraso é devido desde a data da citação (26/05/2008 – fl. 29), 

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.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.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo 

em vista que o valor da condenação não deverá superar 1.000 (mil) 

salários mínimos (artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil).Após o 

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

anotações de est i lo.Publ ique-se. Registre-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154159 Nr: 6315-28.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA ANDRÉIA CASARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES 

- OAB:14.320-B, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - PROCURADOR 

FEDERAL - OAB:8163/MT

 Processo nº 6315-28.2015.811.0037 (Código 154159)

Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Após, retornem os autos conclusos para análise da petição retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104594 Nr: 3576-24.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA ANDRÉIA CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320-B, MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - OAB:10885, TAISA 

ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:OAB/MT 11.360, THIAGO 

DELUQUE COSTA PEREIRA - PROCURADOR FEDERAL - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3576-24.2011.811.0037 (Código 104594)

Vistos.

Sobre a petição retro, diga a parte executada, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 42059 Nr: 4480-20.2006.811.0037

 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): ROGÉRIO DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Processo nº 4480-20.2006.811.0037 (Código 42059)

Vistos.

Previamente a análise da petição retro, cumpra-se integralmente a decisão 

de fls. 279 e 285, oficiando-se o Departamento Financeiro do Ministério 

Público, para que proceda ao ressarcimento do valor descontado em 

excesso devidamente corrigido.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133401 Nr: 5511-94.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de perícia contábil.

Destarte, tendo em vista a indicação de órgão público conveniado para 

realização de perícia pelo ESTADO DE MATO GROSSO em todos os 

procedimentos de URV, encaminhe-se o feito à CONTROLADORIA-GERAL 
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DO ESTADO (Rua Júlio Domingos de Campos, S/N, Complexo Paiaguás, 

CPA, CEP 78.049-923 – Cuiabá/MT).

Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil).

 O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 

(trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002661-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIEL GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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 PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002661-45.2017.8.11.0037. REQUERENTE: SIDIEL GOMES FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Declaro a conexão entre os autos 

1002661-45.2017.811.0037 e 1002659-75.2017.811.0037, visto que ações 

propostas na mesma data (05.07.2018) contra o mesmo grupo econômico 

(Banco Bradesco e Banco Bradescard), por negativações realizadas na 

mesma data (02.04.2015), conforme extrato SCPC juntado em ambos 

processos. A reunião de ações se justifica porque os fatos estão 

entrelaçados, justificando a apreciação integrada por ocasião da sentença 

de mérito. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, 

uma vez que as provas entranhadas no processo são suficientes para o 

deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. Sem 

preliminares, passo ao mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos 

morais e declaração de inexigibilidade de dívida em face da inserção de 

seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela Reclamada, 

alegando que desconhece o débito negativado. A Reclamada, em 

contestação, alega que a reclamante é sua cliente e que, a inscrição 

negativa diz respeito a inadimplência com a mesma. Requer a 

improcedência dos pedidos iniciais. No caso em tela, tratando-se de 

relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Cumpre ressaltar que, neste caso, a Reclamada se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (NCPC, art. 373, II), visto 

que juntou documentos (inúmeras faturas) capazes de demonstrar a 

existência de relação contratual entre as partes a ensejar a inscrição dos 

dados da Reclamante em cadastros de proteção ao crédito, ante o 

inadimplemento. A reclamada apresentou como documentos da 

contestação, inúmeras faturas mensais, correspondentes aos 

vencimentos de 10.08.2013 a 17.12.2015 (id. 9501745, páginas 1 a 42). 

Nas faturas se constata que o endereço é o mesmo indicado pelo autor na 

petição inicial, comprovado por conta de água em seu nome, qual seja: Av. 

Angelo Ravanelo, nº 06, Conjunto Residencial São José, em Primavera do 

Leste-MT. Em todos esses meses (confira-se no id. 9501745) se constata 

uma participação ativa do reclamante nas compras com cartão de crédito, 

muitas delas parceladas e com diversos pagamentos realizados, desde a 

fatura com vencimento em 10.08.2013 até a fatura com vencimento em 

17.10.2014, sendo que nesta última pagou por débito em conta corrente o 

valor de 868,52 (...), conforme se confere do id. 9501745, página 17/42, 

forma utilizada também em meses anteriores. Ou seja, passou um ano e 

três meses fazendo compras na praça de Primavera do Leste, local de 

sua residência, e realizando pagamentos regularmente, tendo inclusive na 

fatura com vencimento em 10.11.2013 seu limite de crédito aumentado de 

R$ 500,00 para R$ 2.000,00. Durante um ano e três meses usou 

ativamente o cartão de crédito, fazendo os respectivos pagamentos 

mensais, sem perder o crédito, mas aumentando-o. As compras que foram 

registradas nestes quase dois anos foram feitas na praça de Primavera 

do Leste, no comércio local, em lojas conhecidas, dentre elas: Pantanal 

Moto Peças; Supermercado Castelândia; Auto Posto 2000; Águia Moto 

Peças; Posto Barril; Vanessa Alessandra FACC; Sachet Materiais de 

Construção; Moto Prima Peças; GMC Granitos e Mármores; N M Vedovato 

Ltda; Cotrimaq Materiais de Construção; Madeireira São Carlos; Machado 

Calhas; Peg Lev Calçados; Lojas Maranata; Móveis Romera; VPS 

Primavera; Doce Thalita; Churrascaria e Lanchonete Almeida; 

Supermercado Rosana; Pereira Confecções; Auto Elétrica e Borracharia 

Jo; Taberna Restaurante; Art Modas, ´Vena Veículos; Giovana Calçados; 

Placar Esportes; Bela Ju; Loja Avenida; Supermercado São João; Auto 

Center Nereu; Cláudio Peças; Cirilo Supermercado; Mania de Kilo; Pedreira 

Machnic; Todimo Materiais de Construção; Construminas Materiais de 

Construção; Primacon Materiais de Construção. Em vários desses 

estabelecimentos, todos de Primavera do Leste, houve reiteração de 

compras, diante do crédito mantido pelo reclamante devido ao regular 

adimplemento das faturas por cerca de um ano e três meses, situação 

incompatível com a hipótese de fraude, aliado ao fato de que o endereço 

das faturas é o mesmo indicado pelo reclamante na petição inicial, 

conforme já frisado. Somente a partir da fatura com vencimento em 

17.12.2014 o reclamante perdeu o controle das contas, e por 

consequência, também o limite, acumulando valores nas faturas daí pra 

frente, devido a encargos de inadimplemento e os lançamentos dos 

débitos das contas parceladas, conforme se acompanha das faturas do 

id. indicado, até a última fatura juntada, com vencimento em 17.12.2015 

(fls. 41/42). Em impugnação à contestação, o reclamante bate na tecla da 

não apresentação de contrato assinado, e não dedica uma vírgula sequer 

a impugnar/contrapor as inúmeras faturas juntadas e as compras nela 

realizadas, além da "coincidência" do endereço das faturas com o da 

residência do reclamante. A data do débito negativado (17.12.2014) 

coincide com o período em que o reclamante deixou de pagas as faturas. 

Acrescento que, embora em data posterior, o reclamante foi negativado 

legalmente por um terceiro credor (Club Mais Administradora de Cartões), 

por débito datado de 15.01.2016, incuído em 12.01.2017, no valor de R$ 

395,91 (...), o que demonstra que o reclamante é dado a ter mácula 

creditícia, negativação essa não contestada e em relação à qual não 

pende qualquer demandad desconstitutiva, circunstância essa que 

afetaria o valor da condenação em danos morais, de forma a minorá-la, 

visto que demonstra a contumaz inadimplência do consumidor (TJPR 10ª C. 

Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012, dt. pub. 

01.08.2012, Dj 917). De qualquer forma, diante dos fundamentos 

apresentados, e do conjunto harmônico das provas e evidências, entendo 

pela responsabilidade do reclamante em relação ao débito negativado. 

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante, 

extinguindo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Isento de custas (artigos 54 e 

55, da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Primavera do Leste-MT, 23 de maio de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004110-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004110-04.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCELO ALVES CAMPOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Intime-se a Fazenda 

Pública Estadual para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 171 de 795



(trinta) dias (art. 535 do CPC). Impugnada a execução e constatada sua 

tempestividade, intime-se o(a) exequente para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para apreciação. 

Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011916-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN LUCI INES DUSO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO 

(PARTE AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS 

CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011798-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO 

(PARTE AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS 

CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001806-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON AMARON DE SOUZA (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 DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO 

(PARTE AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS 

CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001332-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA APOLINARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO 

(PARTE AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS 

CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1005090-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SOUSA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO 

(PARTE AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS 

CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8012328-67.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

DOMINGOS LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO 

(PARTE AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS 

CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003906-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUSA COSTA (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 DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO 

(PARTE AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS 

CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011799-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR PRUDENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO 

(PARTE AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS 

CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011683-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALMEIDA BATISTA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO 

(PARTE AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS 

CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004403-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER NUNES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO 

(PARTE AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS 

CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO SOARES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIRO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001049-72.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JUSCELINO SOARES DE 

MOURA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, CLAUDEMIRO BARBOSA 

DOS SANTOS Vistos, O recurso inominado é intempestivo. A sentença foi 

prolatada em 19/04/2018 (id. n°12755231), foi registrado ciência através 

do ícone “Expedientes” em 18/05/2018 e o Recurso interposto somente no 

dia 01/06/2018 (id. n°13466855). O prazo para recorrer é de dez dias nos 

Juizados Especiais, e passa a contar a partir da ciência da sentença, e 

não da juntada, conforme norma expressa do artigo 42, da Lei 9.099/95, 

bem como a jurisprudência maciça, retratada no seguinte julgado: 

RECURSO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO SEM 

OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DEZ DIAS (ART. 42, CAPUT, DA LEI 

9099/95). INTEMPESTIVIDADE DECRETADA. O prazo de 10 dias para 

interposição do Recurso Inominado inicia-se quando da intimação da 

sentença e não da data da juntada da carta AR aos autos, nos termos do 

Enunciado 13, do FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007702913, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

30/05/2018). RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. 

INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 10 DIAS. ART. 42 

DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ( 

Recurso Cível Nº 71007681042, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/05/2018) Assim, o prazo começou a correr no dia útil seguinte, ou seja, 

em 19/05/2018, tendo esgotado em data de 28/05/2018 (segunda-feira), 

ao passo que o recurso foi protocolado somente no dia 01/06/2018. 

POSTO ISSO, CONSIDERO INTEMPESTIVO O RECURSO, NEGANDO SUA 

ADMISSIBILIDADE. INTIME-SE o advogado do recorrente acerca desta 

decisão. INTIME-SE o devedor para cumprir a sentença, no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de multa de 10%(dez por cento) e de expedição 

de mandado de penhora e avaliação (art. 523, e §1° do Código de 

Processo Civil). Decorrido o prazo sem o cumprimento voluntário da 

sentença, venham conclusos para deliberações. Primavera do Leste/MT, 

19 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001500-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CAMILO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

NATALINA CAMILA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - 010.346.301-13 

(CURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 
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1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO 

(PARTE AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS 

CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001504-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUISA SANTOS BOTTEGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO 

(PARTE AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS 

CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012550-69.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LANE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO 

(PARTE AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS 

CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000290-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO 

(PARTE AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS 

CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011702-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARICLEI ARAUJO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 
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1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO 

(PARTE AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS 

CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011790-86.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FERRARI NEUENFELD (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO 

(PARTE AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS 

CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012558-46.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CRISTINA ZALTRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. AS 

CONTRARRAZÕES já foram apresentadas. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012544-62.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MAZZETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. AS 

CONTRARRAZÕES já foram apresentadas. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011144-13.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE XAVIER DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. AS 

CONTRARRAZÕES já foram apresentadas. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 
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2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012533-33.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. AS 

CONTRARRAZÕES já foram apresentadas. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011131-14.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. AS 

CONTRARRAZÕES já foram apresentadas. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011184-92.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DERLY GARCIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. AS 

CONTRARRAZÕES já foram apresentadas. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011181-40.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. AS 

CONTRARRAZÕES já foram apresentadas. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011146-80.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMI TEREZINHA TOLEDO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. AS 

CONTRARRAZÕES já foram apresentadas. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012548-02.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. AS 

CONTRARRAZÕES já foram apresentadas. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012549-84.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CYNARA GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. AS 

CONTRARRAZÕES já foram apresentadas. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012555-91.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA FERRAZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. AS 

CONTRARRAZÕES já foram apresentadas. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012556-76.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINGLI GIANI NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 
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apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. AS 

CONTRARRAZÕES já foram apresentadas. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011152-87.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALLANA HELADE CALIXTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos, Tendo 

em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado (chamado pela parte recorrente equivocadamente de 

apelação), visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que o 

recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do artigo 

1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito devolutivo, nos 

termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. AS 

CONTRARRAZÕES já foram apresentadas. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões 

ao Tribunal de Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011371-37.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE SOUZA POLATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE SZATKOWSKI POLATO OAB - MT14618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M R BRASIL ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - EPP (EXECUTADO)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

NILSON CUNHA JUNIOR OAB - DF9117 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011371-37.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: ALESSANDRO DE SOUZA 

POLATO EXECUTADO: M R BRASIL ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - 

EPP, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

8.045,47 (...) e do valor de R$ 1.115,34 (...), já acrescidos da multa de 

10% prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, ambos a titulo de pagamento 

(danos morais e materiais, respectivamente), depositados em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). Sem 

custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 20 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PICOLOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000163-73.2017.8.11.0037 

Promovente: LUCIANO PICOLOTO Promovido: VIVO S.A. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face da sentença, 

que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, sob a 

alegação de omissão no comando sentencial. É o relatório. DECIDO. De 

início, cumpre salientar que os embargos de declaração constituem 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro 

material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do 

julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em 

regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no 

debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é 

de sua natureza, salvo em situações excepcionais. O autor alega que a 

sentença é omissa no que tange ao pedido de gratuidade de justiça 

elaborado na inicial. Com tais considerações, acolho os embargos opostos 

pelo autor, com efeito modificativo, para sanar a omissão quanto ao pedido 

de justiça gratuita acrescentando o seguinte parágrafo a parte final do 

julgado: “Defiro o benefício de justiça gratuita requerido pelo autor, vez 

que se encontram presentes os requisitos para a concessão de tal 

benefício” Desta forma, acolho os presentes embargos, com efeito 

modificativo, para sanar a omissão quanto ao pedido de justiça gratuita. 

Com relação aos embargos de declaração propostos pela reclamada Vivo, 

considero prejudicado, visto que posteriormente veio aos autos e 

depositou o valor da condenação a título de pagamento, comportamento 

incompatível com a vontade de manter o recurso. Manifeste-se o credor 

sobre o depósito efetuado a título de pagamento e/ou apresente o Recurso 

Inominado no prazo legal. Publicado no PJE. Remeto para análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 20 de junho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 20.06.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011022-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BSM & PORTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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Promovente: BSM & PORTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS Promovido: 

JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por BSM & PORTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS em 

face de JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA Devidamente citada, a 

reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. A parte autora alega que 

o requerido realizou contrato de prestação de serviço com a mesma, para 

a realização de defesa e acompanhamento de processo judicial. Aduz que 

os honorários foram fixados no montante de R$5.600,00 (cinco mil e 

seiscentos reais) divididos em 10 prestações. Afirma que o requerido não 

cumpriu com o contratado e após inúmeras tentativas frustradas de 

resolução do conflito, a requerente, por meio de seus sócios, optou por 

renunciar ao processo em que eram responsáveis. O reclamado não nega 

a existência da dívida, entretanto aduz que a requerida efetuou a 

cobrança de 50% dos honorários firmados no contrato inicial, o que não 

concorda, tendo em vista que a atuação da requerente se encerrou após 

a apresentação da Contestação, sendo devido o pagamento proporcional 

aos serviços que foram executados. Entendo que o pleito da parte autora 

merece parcial acolhimento. Analisando-se os autos, verifica-se que 

restou comprovada a relação contratual com o requerido, entretanto a 

atuação da autora no processo para o qual foi contratada, limitou-se a 

impugnação a Justiça Gratuita, Defesa e notificações extrajudiciais. 

Portanto, o valor devido pelo reclamado a título de honorários advocatícios 

deve ser proporcional aos serviços realizados. Vejamos: “APELAÇÕES 

CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVERGÊNCIA QUANTO 

AO VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. APELAÇÃO DO AUTOR. 

REVOGAÇÃO DE MANDATO JUDICIAL. RESCISÃO UNILATERAL. 

ANTECIPAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA VERBA HONORÁRIA. CLÁUSULA 

PENAL ABUSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS AOS 

SERVIÇOS PRESTADOS PELO CAUSÍDICO. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. A VERBA SUCUMBENCIAL É DEVIDA NA 

MESMA PROPORÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. INPC. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU. RESCISÃO 

UNILATERAL DO CONTRATO POR CULPA DO ADVOGADO. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DOS HONORARIOS. 

IMPOSSIBLIDADE. ARBITRAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Tem-se como abusiva a clausula penal que impõe a antecipação da 

integralidade da verba honorária para o caso de rescisão unilateral do 

contrato. Inteligência do art. 14 do Código de Ética dos Advogados e art. 

51, incisos e § 1º do CDC. Em se tratando de mandato outorgado a 

advogado, são devidos os valores referentes aos serviços decorrentes 

de sua atuação na promoção do interesse do constituinte, valor este 

proporcional ao desempenho ultimado nesse propósito. A revogação do 

mandato judicial pelo cliente não retira o direito do advogado de receber o 

quanto lhe seja devido em eventual fixação de honorários de 

sucumbência. Sobre o montante devido, incide juros e correção monetária, 

cujo o indexador deve ser o INPC, por ser este o índice que melhor reflete 

a variação do poder aquisitivo da renda em determinado período. Descabe 

a alteração do valor dos honorarios arbitrados judicialmente, já que 

definidos em valor proporcional aos serviços prestados pelo causídico, 

tendo como parametro o valor total estabelecido em contrato. (Classe: 

Apelação,Número do Processo: 0001897-40.2013.8.05.0213, Relator (a): 

Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 

12/02/2015 )” Assim, levando em consideração o valor do contrato e os 

serviços executados pela requerente, tenho que o valor devido à parte 

autora é de R$ 2.000,00 (dois mil reais) Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial e: a. Condeno o réu ao pagamento R$2.000,00 (dois mil reais), à 

parte autora, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e acrescido de 

juros legais de 1% ao mês a contar da citação; Sem ônus sucumbenciais e 

custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 20 de 

junho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 20.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189998 Nr: 3877-58.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDA IVONE ALVES DE SOUZA 

SILVA, Cpf: 87738821191, Rg: 3580834, Filiação: Dulce Peixoto de Soua e 

Adilson Alves de Souza, data de nascimento: 11/05/1973, brasileiro(a), 

natural de Uruana-GO, divorciado(a), rep comercial, Telefone 

62-999048214 e atualmente em local incerto e não sabido RONAN 

FRANCISCO DE OLIVEIRA, Cpf: 26623569871, Rg: 33649527, Filiação: 

Maria de Lourdes da Conceição e Francisco Oscar de Oliveira, data de 

nascimento: 03/04/1976, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), comercviante, Telefone 62998602820. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERITO e Susposta vítima, da decisão 

protetivas de urgêcias, nos seguintes termo.

Despacho/Decisão: Autos código 189998 Vistos. Trata-se de 

representação para aplicação de medidas protetivas formulada pelo 

Delegado de Polícia em favor de APARECIDA IVONE ALVES DE SOUZA 

SILVA, sob o argumento de que aquela sofreu ameaças de seu 

ex-companheiro RONAN FRANCISCO DE OLIVEIRA. É o relatório. Decido. 

Consoante a previsão legal disposta no art. 19 da lei 11.340/2006 as 

medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Note-se que a 

ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a aplicação urgente de 

medidas para fim de coibir a prática de violência cometida pelo ofensor, 

diante do quanto relatado às fls. 06/07. Dessa forma, verifica-se que as 

informações trazidas são suficientes a indicar que configurada está a 

hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III da Lei n.º 11.340/2006), e 

por isso aplico de imediato e a requerimento da ofendida as medidas 

constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e determino: 1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 100 metros de distância; 2 - Proibição do autor 

da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida. Comunique-se a douta 

autoridade policial desta decisão, para em caso de resistência do 

representado, seja prestado o auxílio necessário, na forma que dispõe o § 

3º do artigo 22 da Lei 11.340/2006. Intimem-se a vítima, primeiramente, 

como determina o Art. 21, da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para 

que tenha ciência integral desta decisão e cumpra as medidas de 

proteção, ora aplicadas, consignando que em caso de descumprimento 

poderá ser decretada a sua imediata PRISÃO, de tudo Caso contrário, a 

presente medida terá vigência até o trânsito em julgado da sentença de 

absolvição no processo principal, ou até a extinção da pena, acaso 

condenado o suposto agressor. Traslade-se cópia desta decisão para o 

inquérito policial assim que protocolado neste juízo, arquivando-se o feito 

com as baixas necessárias. Cumpra-se. Primavera do Leste, 26 de maio 

de 2017. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 06 de novembro de 2017

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 167098 Nr: 3752-27.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER PAULO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDER PAULO DE ABREU, Cpf: 

00939792150, Rg: 1430161-0, Filiação: Edivaldo Santos de Abreu e Elzira 

Santos de Abreu, data de nascimento: 01/11/1978, brasileiro(a), natural de 

Capanema-PR, solteiro(a), mecânico, Telefone 6681379208/669954276. 

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: Assim agindo, o denunciado Eder Paulo de Abreu, 

incorreu na sanção do Art. 136, § 3º, do Código Penal, pelo que oferece o 

Ministéirio Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia, requerendo seja o mesmo citado e cientificado da 

audiência de instrução e julgamento,

Despacho: Código 167098Vistos.1.Não verificados os casos de rejeição 

liminar previsto no art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de 

Eder Paulo de Abreu dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio a Defensoria Pública para 

oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).5.Sem prejuízo, 

considerando que o réu não preenche os requisitos exigidos da lei, 

indefiro o pedido de benefício da Suspensão Condicional do 

Processo.Intimem-se e se cumpra. Primavera do Leste, 14 de julho de 

2016.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 19 de junho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161511 Nr: 1045-86.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJAKSON FRAZÃO 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): DJAKSON FRAZÃO DA SILVA, Rg: 

283326620043, Filiação: Paula Francinete Frzão da Silva e Bernardo 

Raimundo da Silva, data de nascimento: 10/07/1987, brasileiro(a), natural 

de Santa Luzia-MA, solteiro(a), pedreiro, Telefone 6699107299. 

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: "Ex positis"e, pelo que mais consta no incluso caderno 

informativo, o Ministério Público oferece Denuncia em desfavor de 

Djackson Frazão da Silva, supra qualificada, como incurso na sanções 

dos art. 303, 305 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma 

do art. 69 do Código Penal, requerendo seja recebida e autuada esta, 

procedendo-se, posteriormente, à citação.

Despacho: Código 161511Vistos.1. Defiro o pedido contido na cota 

ministerial retro.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 14 de junho de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 19 de junho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189140 Nr: 3465-30.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUSCELINO RODRIGUES DE FREITAS, Rg: 

2761740-8, Filiação: Rosineres Rodrigues Miranda e Juscelio Borges de 

Freitas, data de nascimento: 11/03/1996, brasileiro(a), natural de 

Primavera do Leste-MT, solteiro(a), técnico em refrigeração. 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: Pelo exposto, o Ministério Público Estado de Mato 

Grosso Denúncia a Vossa Excelência Juscelino Rodrigues de Freitas, 

como incurso na pena do Art. 14, "caput" da Lei n. 10.826/2003, 

requerendo seja recebida e instaurada competente Ação Penal, citando os 

denunciados.

Despacho: Código 1891401. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Juscelino Rodrigues de Farias, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 9 de abril de 2018.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 19 de junho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71582 Nr: 3897-93.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CLAUDIO DE SOUZA, LAYON 

VIEIRA IFRAN, ELIZABETH CUNHA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, EDNO DE FRANÇA 

BARETO - OAB:10274, FABIANO DALLOCA DE PAULA - OAB:MT 

20075/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIZABETH CUNHA DO NASCIMENTO, 

Rg: 1620174-4, Filiação: João Batista do Nascimento e Olinda Cunha do 

Nascimento, data de nascimento: 18/11/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), vendedora. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar 

RODRIGO CLÁUDIO DE SOUZA, LAYON VIEIRA IFRAN e ELIZABETH 

CUNHA DO NASCIMENTO, devidamente qualificados nos autos, às penas 

do art. 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 71, (por duas vezes), ambos do 

Código Penal.RODRIGO CLAUDIO DE SOUZA 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 em 2 anos de reclusão, deixando de 

aplicar a atenuante da confissão espontânea, uma vez que a pena foi 

aplicada em seu patamar mínimo.Agravo a pena em 6 meses, vez que o 

acusado é reincidente (EP código 389696/Cuiabá-MT),perfazendo o total 

de 2 anos e 6 meses de reclusão,Aumento-a em um sexto em razão da 

continuidade delitiva, uma vez que o acusado, mediante mais de uma ação, 

praticaram dois furtos qualificados, nas mesmas condições de tempo e 

maneira de execução, tendo subtraído nestas condições objetos 

pertencente às vítima Osmar e Elizabeth (CP, art. 71), perfazendo-se o 

total de 2 anos e 11 meses de reclusão, pena esta que torno 

definitiva.Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, por 

ser o réu reincidente, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal.Deixo de 

susbstituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por seus 

antecedentes não indicarem que a substituição seja suficiente, em 

consonância com o art. 44, II e III do Código Penal.Deixo de condenar o réu 

à pena de multa, pagamento das custas e despesas processuais, por ser 

pobre na forma da lei.LAYON VIEIRA IFRANAtento 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 2 anos de reclusão.Aumento-a 

em um sexto em razão da continuidade delitiva, uma vez que o acusado, 

mediante mais de uma ação, praticaram dois furtos qualificados, nas 

mesmas condições de tempo e maneira de execução, tendo subtraído 

nestas condições objetos pertencente às vítima Osmar e Elizabeth (CP, 

art. 71), perfazendo-se o total de 2 anos e 4 meses de reclusão, pena 

esta que torno definitiva.Fixo o regime aberto para início do cumprimento 

da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Todavia, presentes os 

requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à 

comunidade ou a entidades públicas, cumpridas na forma do art. 46 do CP, 

e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, que deverão ser 

pagos a entidade indicada pelo Juízo das Execuções Penais.Deixo de 

condenar o réu à pena de multa, pagamento das custas e despesas 

processuais, por ser pobre na forma da lei.ELIZABETH TEIXEIRA RODRIGO 

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 2 anos de 

reclusão.Aumento-a em um sexto em razão da continuidade delitiva, uma 

vez que o acusado, mediante mais de uma ação, praticaram dois furtos 

qualificados, nas mesmas condições de tempo e maneira de execução, 

tendo subtraído nestas condições objetos pertencente às vítima Osmar e 

Elizabeth (CP, art. 71), perfazendo-se o total de 2 anos e 4 meses de 

reclusão, pena esta que torno definitiva.Fixo o regime aberto para início do 

cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Todavia, 

presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa 

de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumpridas na forma do 

art. 46 do CP, e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, 

que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das Execuções 

Penais.Deixo ainda de condenar a ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais por ser pobre nos termos da lei.Por fim, proceda à 

retificação do nome do réu Rodrigo Martins de Souza, para Rodrigo 

Cláudio de Souza, conforme confronto papiloscópico realizado à fl. 167.P. 

R. I. C.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes e 

a guia de execução penal, e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias. ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 19 de junho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195784 Nr: 6798-87.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSELITO RODRIGUES DE SOUZA, Cpf: 

56963130191, Rg: 0889451-5, Filiação: Laurinda Rodrigues de Souza, data 

de nascimento: 18/10/1970, brasileiro(a), natural de Chapada dos 

Guimaraes-MT, solteiro(a), lavrador. 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: Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia Joselito "a" (motivo fútil) e "f" por três vezes, na forma 

prevista no art. 71, caput, todos do Código Penal, com a observância da 

Lei Federal n. 11.340/06, e no art. 12, da Lei Federal n. 10.826/2003, 

devendo ser ele citado, processado e, ao final liquidada a prova e 

apurados os crimes .

Despacho: Código 195784Vistos.1. Defiro o pedido contido na cota 

ministerial retro.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 14 de junho de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 19 de junho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 182 de 795



 Cod. Proc.: 144459 Nr: 1793-55.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TEIXEIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS TEIXEIRA DE ARRUDA, Cpf: 

01575698102, Rg: 2800897-9, Filiação: Benedito Santana de Arruda e 

Maria de Lourde de Araújo, data de nascimento: 21/07/1986, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), torneiro mecânico, Telefone 

66-9959-5095. 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: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

DENUNCIA Marocs Teixeira de Arruda, como incurso nas penas do Art. 

155, caput do Código Penal, requerendo seja recebida e instaurada a 

competente Ação Penal.

Despacho: Código 144459Vistos.1. Defiro o pedido contido na cota 

ministerial retro.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 14 de junho de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 19 de junho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192747 Nr: 5145-50.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR APARECIDO DELMON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUNIOR APARECIDO DELMON SILVA, Cpf: 

99466678191, Rg: 1494166-0, Filiação: Januario Delmon e Aurelina Delmon 

da Silva -. Documento, data de nascimento: 24/07/1983, brasileiro(a), 

natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), operador de máquinas, Telefone 

66-99877755. 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: Pelo Exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denuncia a Vossa Excelência Júnior Aparecido Delmon Silva, supra 

qualificado, como incurso na penas do Art. 306, caput e art. 309,ambos do 

Código deTrânsito Brasileiro; requerendo seja recebida e instaurada a 

competente Ação Penal.

Despacho: Código 192747Vistos.1. Defiro o pedido contido na cota 

ministerial retro.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 14 de junho de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 19 de junho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 60679 Nr: 462-48.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 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 

que foram expedidas:

1. Carta precatória com prazo de 60 (sessenta dias) para a Comarca de 

Santa Maria do Oeste – PR, para oitiva das testemunhas Débora Lorranne 

Torres Postal, Rose Alves Torres e Rogério Antônio Postal;

2. Carta precatória para a Comarca de Poxoréo – MT, com prazo de 60 

(sessenta dias), para a oitiva da testemunha Ana Júlia Soares Postal.

Primavera do Leste-MT, 19 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 38452 Nr: 2623-36.2006.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDO CORRENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Com efeito, não havendo qualquer alteração na situação fática outrora 

ensejadora da prisão cautelar do acusado, a manutenção de sua prisão 

preventiva é medida de rigor.Por estes argumentos, nesse momento 

processual mantenho a prisão preventiva do acusado Vivaldo Corrente da 

Silva e, em consequência, indefiro a pretensão formulada.Outrossim, não 

verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 04/07/2018 às 16:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).Intimem-se e se Cumpra.Primavera do Leste, 11 de junho de 

2018. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 196896 Nr: 7336-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDINA RODRIGUES DA SILVA, EDNAMARA 

SILVA QUEIROZ, FABIANA MARIA VIEIRA, PAULO SERGIO DOS SANTOS 

NOGUEIRA, JAQUELINE DA COSTA MACHADO, EVILYN KALINE MORAES 

LACERDA, ADIELSON ALMEIDA BONFIM, ELDER CAETANO DOS SANTOS, 
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VANESSA BEZERRA LEMOS, HELIO CANDIDO FERNANDES, EDILENE 

CAETANO DOS SANTOS, WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA, 

ALESSANDRO MATOS MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:MT15694, APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:MT/ 

16.944/B, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 20490, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, DIEGO OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:13743/MT, ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT, Marlon César 

Silva Moraes - OAB:5629/MT, THELMA APARECIDA GARÇIA 

GUIMARAES - OAB:MT/3.402-B

 Edital Genérico ME107

Edital de:Notificação

Prazo:15 (quinze) dias

Intimando:Réu(s): Walliston Raphael Borges da Costa, Cpf: 04567138163 

Filiação: Joselio Martins da Costa e Claudia Borges dos Santos, data de 

nascimento: 22/03/1993, brasileiro(a), natural de Nova xavantina-MT, 

casado(a), Endereço: Rua K2,, Bairro: Centro, Cidade: Nova Xavantina-MT

Finalidade:NOTIFICAÇÃO do denunciado acima indicado, de conformidade 

com o despacho a seguir transcrito e com a denúncia, cujas cópias 

seguem anexas, como parte integrante deste mandado, CIENTIFICANDO-O 

do inteiro teor da referida denúncia, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder a acusação, por escrito, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

indagar ao acusado se possui advogado constituído. Em caso positivo, o 

advogado deverá ser intimado. Em caso negativo ou o denunciado não 

possuindo condições financeiras para tanto, ser-lhe-á nomeado Defensor 

Público.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Código 196896

Vistos, etc.

1. Ciente da interposição do Habeas Corpus de n. 1005779-09/2018.

2. Presto, nesta data, as informações requisitadas.

 3. Sem prejuízo, prossiga-se no cumprimento da decisão de fls. 490/492.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 05 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208159 Nr: 3286-62.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LOPES DA SILVA 

- OAB:MT 23.775/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 - remeto estes autos para seja 

intimado o advogado do acusado à apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, 

e nos termos do artigo 55, da Lei 11.343-2006.

Primavera do Leste-MT, 19 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206677 Nr: 2552-14.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO MECENA 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 13558, SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:16653/MT

 Código 206677

Vistos, etc.

1. Designo o dia 06/08/2018 às 15:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206256 Nr: 2345-15.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERSON TADEU RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA BORGES REIS - 

OAB:19942/MT

 Código 206256

Vistos, etc.

1. Designo o dia 06/08/2018 às 14:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206548 Nr: 2486-34.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR REGIEL FÉLIX CARDOSO, REGINALDO 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:MT15694, PAULO JOSÉ CAVEZZI DA 

SILVA - OAB:MT 23.244, THELMA APARECIDA GARÇIA GUIMARAES - 

OAB:MT/3.402-B

 Código 206548

Vistos, etc.

1. Designo o dia 06/08/2018 às 16:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206450 Nr: 2445-67.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RODRIGO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mer Rute dos Santos 

Kaddoura - OAB:OAB-PR 42.063

 Código 206450

Vistos, etc.

1. Designo o dia 06/08/2018 às 14:20 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207118 Nr: 2786-93.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, 

ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA - OAB:16169-O/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Código 207118

Vistos, etc.

1. Designo o dia 06/08/2018 às 16:10 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206935 Nr: 2681-19.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SOARES REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Rodrigues de Paula 

- OAB:OAB-GO 27903, VANIA MARIA BAENA PETRUS COSTA - 

OAB:7636/GO

 Código 206935

Vistos, etc.

1. Designo o dia 06/08/2018 às 16:40 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175248 Nr: 8127-71.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAN JOSE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRAN JOSE PEREIRA, Cpf: 85994359149, 

Rg: 4857155, Filiação: Osvaldo Jose Pereira e Maria Rosa Pereira, data de 

nascimento: 05/09/1976, brasileiro(a), natural de Caiaponia-GO, 

convivente, serviços gerais, Telefone 6699634327. 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: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denúncia a Vossa Excelência Iran José Pereira, como incurso nas penasl 

do art. 155, caput, do Código Penal e ainda, como incurso ns penas do art. 

155,caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, requero seja recebida e 

instaurada a competente Ação Penal, citando o denunciado.

Despacho: DELIBERAÇÕESDiante da certidão retro, cite-se o réu por edital 

com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).Não apresentada a resposta, no prazo legal, desde já, 

nomeio a defensoria pública desta Comarca para oferecê-la em até 10 

dias (CPP, art. 396-A, § 2º).Após, venham conclusos para os fins do art. 

397 ou 399 do CPP.Intimem-se e se cumpra.Nada mais havendo a 

consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Alexandre Delicato PampadoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 24 de maio de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202086 Nr: 235-43.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO AZEVEDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURO AZEVEDO DE ALMEIDA, Cpf: 

56222645534, Rg: 5746839, Filiação: Joaquim Alves de Almeida e Diva, 

data de nascimento: 23/09/1970, brasileiro(a), natural de Ibotirama-BA, 

convivente, serviços gerais, Telefone 66-9646-1330. 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: "Ex positis" e, pelo que mais consta no incluso caderno 

informativo, o Ministério Público oferece Denúncia em desfavor de Mauro 

Azevedo de Almeida supra qualificado, como incurso nas sanções do art. 

306, § 1º, I e Art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, 

requerendo seja recebida e autuada esta,

Despacho: DELIBERAÇÕESDiante da certidão retro, cite-se o réu por edital 

com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).Não apresentada a resposta, no prazo legal, desde já, 

nomeio a defensoria pública desta Comarca para oferecê-la em até 10 

dias (CPP, art. 396-A, § 2º).Após, venham conclusos para os fins do art. 

397 ou 399 do CPP.Intimem-se e se cumpra.Nada mais havendo a 

consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Alexandre Delicato PampadoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 24 de maio de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201298 Nr: 9051-48.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADEMIR JACÓ DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 Autos n. 201298

1. Primeiramente, indefiro o pedido de fls. 51/52, vez que a teor do quanto 

previsto no artigo 112, I, do CPP o termo inicial da prescrição após a 

sentença condenatória irrecorrível começa a correr do dia em que transita 

em julgado a sentença condenatória, para a acusação, a qual se deu em 
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24.02.2016.

2. Desta feita, não há que se falar em prescrição, posto que do transito em 

julgado para a acusação até a presente data não houve o decurso do 

prazo de 04 anos.

3. Assim, diante da portaria n°. 629/2018-PRES, redesigno a audiência 

para 17/08/2018, às 13:40 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 04 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 125829 Nr: 8394-48.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Autos código 125829

1. Indefiro pedido de fls. 59/80, vez que o apenado não apresentou 

qualquer documento apto a comprovar a sua impossibilidade de prestar o 

serviço fixado.

2. Ademais, não é faculdade do reeducando escolher a pena que deve 

cumprir, a qual foi devidamente analisada e fundamentada pelo Juiz 

quando da audiência admonitória.

3. Assim, fixo o prazo de 24 horas, contados a partir da intimação desta 

decisão, para que o reeducando inicie o cumprimento de sua pena.

 4. Após, solicite-se a entidade indicada à fl. 81 o envio de relatório mensal 

de comparecimento do reeducando.

5. Cumprida integralmente, certifique-se e voltem conclusos.

 Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 19 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208312 Nr: 3354-12.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RODRIGO ALBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010

 Autos código 208312

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se as 

partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 24.08.2018 às 14:40 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 19 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208312 Nr: 3354-12.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RODRIGO ALBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010

 Autos código 208312

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se as 

partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 24.08.2018 às 14:40 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 172007 Nr: 6235-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Nara Vissotto 

Maccarini - OAB:MT 13614

 Código 172007

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela advogada Daniela Nara V. Maccarini, no 

qual pleiteia a redesignação da audiência de Instrução agendada para o 

dia 02/10/2018 às 14:30, com fundamento na impossibilidade do 

comparecimento no dia por ter viagem marcada.

O art. 265, § 1o, do CPP, dispõe que a audiência poderá ser adiada desde 

que as partes por motivo justificado não puderem comparecer.

Da análise dos autos, verifica-se que o motivo apresentado pelo requerido 

não se mostra apto à redesignação da audiência, vez que de natureza 

particular, razão pela qual o indefiro.

Assim, aguarde-se a realização da audiência aprazada à fl. 75.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 19 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 04/2018

* O Edital n° 04/2018 - referente ao gabarito da prova objetiva do Processo 

de Seleção para Recrutamento de Agente Comunitário de Justiça e 

Cidadania, da Comarca de Sorriso/MT - encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004021-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROHENKOHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

Processo n º :  1004021-06 .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 REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001176-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ANTONIO CARLOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001176-35.2016.8.11.0040 Vistos etc. Considerando que os 

autos n. 5583-14.2010.811.0040 tratam-se de processo físico, em 

consonância com o art. 2º, § 1º da Portaria 162/2016-PRES/TJMT que 

implantou o PJE nas Varas da Comarca de Sorriso/MT, DETERMINO a 

materialização e remessa ao Cartório Distribuidor para que a presente seja 

distribuída e autuada por dependência no Sistema Apolo ao feito indicado. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 19 de 

Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002643-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

1002643-78.2018.8.11.0040 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. 20 de junho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório 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)

 

1000028-52.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/Embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 

prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SOFIATTI (EXECUTADO)

 

1000036-29.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003623-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MOREIRA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1003623-93 .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 

judicial efetuado nos autos. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003448-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR ANTONIO DOTTO (RÉU)

IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (RÉU)

NIDIA PERDOMO DOTTO (RÉU)

 

1003448-02.2016.8.11.0040 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, 20 de junho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000643-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANEL VIANA DE LIMA (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)

 

1000643-08.2018.8.11.0040 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. 20 de junho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002992-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI OAB - RS84913 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002992-81.2018.8.11.0040. 
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REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: LUIZ BASSO Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se 

que a presente precatória é oriunda do processo de número 

1000772-13.2018.8.11.0040 que tramita neste Juízo, no qual fora deferida 

a liminar de busca e apreensão, sendo indicado que o seu cumprimento se 

daria na Comarca de Nova Mutum/MT. Assim, verifico que houve a 

distribuição equivocada da missiva a esta Comarca. Desta feita, 

DETERMINO o cancelamento da distribuição deste feito. Às providências. 

Sorriso/MT, 20 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004477-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO FERNANDO DE MACEDO (REQUERIDO)

 

1004477-53.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de abrir vista ao Ministério Público para manifestação. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004299-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DO CARMO GONCALVES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

1004299-07.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/ Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001405-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVELI SALETE TEDESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN CIRILO DA SILVA (EXECUTADO)

 

1001405-92.2016.8.11.0040 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, bem como o preparo da carta precatória a ser expedida. 

Sorriso/MT, 20 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003019-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO OTTO FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003019-64.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ADALBERTO OTTO FRANCIO REQUERIDO: UNIMED 

FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de 

ação de restituição de quantia paga c/c com reparação de dano moral e 

material proposta por ADALBERTO OTTO FRANCIO em desfavor de 

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial, tendo o requerente formulado pedido de justiça gratuita. 

Entretanto, verifica-se que o autor declara ser produtor rural, bem como o 

valor da causa é expressivo, tornando-se crível que possui capacidade 

financeira para efetuar o recolhimento das custas e taxa judiciária. Assim, 

entendo incabível a concessão das benesses do art. 98 e seguintes 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. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO do 

requerente para, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento da 

taxa e custas judiciais, sob pena de indeferimento e consequente 

extinção. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 18 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002962-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002962-46.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA EXECUTADO: 

FABIO DEL CANALE VIZENTIM Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à Secretaria, 

a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de carimbo, 

conforme ordem de serviço nº. 02/2016. Em seguida, CITE-SE o executado 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 

do CPC), sob pena de não o fazendo serem-lhe penhorados tantos bens 

quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou 

oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, 

se casado for, bem como, se for o caso, o terceiro garantidor, 

providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º 

e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, em sendo o 
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caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 18 de 

junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002808-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL ANDRADE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002808-28.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ISMAEL ANDRADE DE SOUZA Vistos etc. Cuida-se de ação 

de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em desfavor de ISMAEL 

ANDRADE DE SOUZA, BRASILEIRO ambos devidamente qualificados, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Analisando os autos, 

observo que a notificação extrajudicial do requerido deixou de ser 

entregue, uma vez em id. 13419133 – Página 3 consta como “ENTREGA 

NÃO PODE SER EFETUADA – CLIENTE DESCONHECIDO NO LOCAL”. Como 

é cediço, em ações desse talante, é imprescindível que a inicial venha 

acompanhada da prova de constituição em mora do devedor que, segundo 

a jurisprudência, pode se dar mediante protesto, ou recebimento de 

notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA DO DEVEDOR. 

CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISPENSADA A 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1- 

Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou à 

Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora Agravado, quanto 

à sua constituição em mora, nos autos da Ação de Busca e Apreensão. 2- 

Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta Corte de que para a 

propositura da ação de busca e apreensão e para a constituição em mora 

é necessária a prévia comunicação do devedor por meio de notificação 

extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos para o 

endereço do devedor com comprovação de seu recebimento, dispensada 

a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, pela análise dos 

documentos, restou descumprido o requisito da validade da notificação 

extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado "que a 

notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, expedida a 

seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo seguinte 

motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, conforme 

comprovante de entrega que faz parte integrante deste Certificado de 

Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas efetuadas e 

prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O telegrama 

não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será devolvido ao 

remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo improvido. (TRF-2 

- AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador Federal GUILHERME 

DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, OITAVA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) Ademais, na 

eventualidade de não ser possível a entrega da correspondência na 

residência do destinatário e, esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de que a 

intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação do devedor. 

Nesse sentido, oportuno o seguinte julgado: APELAÇÃO. Alienação 

fiduciária. Ação de busca e apreensão (Decreto-lei nº 911/1969) julgada 

extinta sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, IV, do CPC. 

Intimação do protesto do título feita por edital. Inexistência de prova da 

tentativa de notificação pessoal do devedor. A intimação do devedor por 

edital é autorizada em situações específicas, previstas no artigo 15 da Lei 

nº 9.492/97, desde que esgotadas as possibilidades de intimação pessoal 

do devedor fiduciante. Ineficácia do ato notarial. Mora não comprovada. 

Falta de requisito essencial. Aplicação da Súmula nº 72 do C. STJ. 

Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - APL: 

10066999420148260132 SP 1006699-94.2014.8.26.0132, Relator: Sergio 

Alfieri, Data de Julgamento: 15/12/2015, 27ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/12/2015) No mesmo sentido é o posicionamento do 

STJ, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR 

EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 

83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 

320/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser 

efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam 

esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de 

origem registrou expressamente não haver comprovação válida de 

notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível 

intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as 

possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para 

afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. 3. A tese exclusivamente tratada no voto vencido não logra 

conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido na 

Súmula n. 320 do STJ: "A questão federal somente ventilada no voto 

vencido não atende ao requisito do prequestionamento." 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, 

DJe 01/07/2016) Mais não é só. Compulsando os autos verifico que a 

parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não juntou aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária. Posto 

isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial no que tange a notificação do devedor, 

bem como proceder juntada do comprovante da taxa e custas judiciais, e, 

em sendo o caso, promover a complementação ao recolhimento das 

mesmas, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, sob 

pena, de indeferimento e consequente extinção. Oportunamente, 

façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 18 de 

Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003034-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Dário Antonio Tomaz do Nascimento (REQUERIDO)

JAYME TOMAZ DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

1003034-33.2018.8.11.0040 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, BEM COMO EFETUAR O PREPARO DA CP, SOB PENA DE 

DEVOLUÇÃO SEM CUMPRIMENTO. Sorriso/MT, 20 de junho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006784-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO GRANDO (REQUERIDO)

SANDRA TEREZINHA BAMPI (REQUERIDO)

 

Processo n º :  1006784-77 .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 REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 20 de junho de 

2018. Mirela C.P.L.Gianetti Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005718-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. N. P. (REQUERENTE)

M. A. D. S. N. (REQUERENTE)

C. B. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. -. S. C. D. M. (REQUERIDO)

U. A. D. R. C. D. T. M. (REQUERIDO)

B. B. A. D. B. L. (REQUERIDO)

U. N. D. M. G. -. C. D. T. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL GERALDI GOMES OAB - RJ143416 (ADVOGADO)

LEONARDO DRUMMOND OAB - RJ151014 (ADVOGADO)

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1005718-62.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com tutela antecipada 

de urgência proposta por ISABELI NUNES PEREIRA, representada por 

seus genitores MARIA APARECIDA DE SOUZA NUNES e CÉSAR BEZERRA 

PEREIRA em desfavor de UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE 

MÉDICOS, UNIMED NORTE DO MATO GROSSO e BEM BENEFÍCIOS, 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 10614744 e 

ss. Deferiu-se a liminar pleiteada, id. 10640940. A sessão de mediação 

restou infrutífera, id. 11662888. A demandada Unimed Norte do Mato 

Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico apresentou contestação em id. 

11940782 e ss, suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad 

causam, ao argumento de que não figura no contrato celebrado entre a 

requerente e a Unimed Angra dos Reis – Cooperativa de Trabalho Médico. 

No mérito, pugna pela improcedência da demanda. Encartou aos autos os 

documentos de id. 11940780 e ss. Por sua vez, a demandada Bem 

Benefícios Administradora de Benefícios LTDA apresentou contestação 

em id. 12002265 e ss, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, 

sob o argumento de sua função é tão somente repassar os valores às 

operadoras. No mérito, pugna pela improcedência da demanda. A carta 

precatória para citação da demandada Unimed Curitiba – Sociedade 

Cooperativa de Médicos aportou aos autos em id. 12051024, devidamente 

cumprida. Impugnação à contestação, id. 12502344. A missiva expedida 

para citação da demandada Unimed Angra dos Reis – Cooperativa de 

Trabalho Médico também aportou aos autos em id. 13093208, devidamente 

cumprida. Parecer ministerial, id. 13591023. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, em análise perfunctória dos autos, 

verifico que a demanda em questão trata-se de matéria unicamente de 

direito, não havendo necessidade de dilação probatória. Portanto, cabe o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. No mais, considerando que as requeridas UNIMED Curitiba 

– Sociedade Cooperativa de Médicos e UNIMED Angra dos Reis - 

Cooperativa de Trabalho Médico, apesar de citadas (id. 1205024 e 

13093208), quedaram-se inertes, DECRETO a revelia das mesmas, nos 

termos do art. 344 do CPC. Entretanto, previamente a análise do mérito, 

faz-se necessário apreciar as preliminares levantadas pelas demandadas. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Sustenta a Unimed Norte do Mato 

Grosso – Coorperativa de Trabalho Médico a sua ilegitimidade em figurar 

no polo passivo em razão da ausência de vínculo contratual. Entretanto, 

em que pese a alegação de que as entidades possuem personalidade 

jurídica distintas e por isso a requerida Unimed Norte do Mato Grosso não 

teria obrigação/responsabilidade com a autora não deve prosperar, isto 

porque as unidades da Unimed possuem ligação econômico-financeira 

entre si, porquanto, estas unidades cooperadas prestam serviços 

reciprocamente, sendo todas integrantes de um sistema de prestação de 

serviços de saúde, que visam o mesmo objetivo - captação de clientes. 

Portanto, não se pode negar que existe uma responsabilização solidária 

entres estas unidades de cooperação de saúde e assim comprova que a 

demandada Unimed Norte do Mato Grosso, também é responsável pela 

efetivação da prestação de serviço. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso já decidiu: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR 

CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES - DESNECESSIDADE DE 

DILAÇÃO DA INSTRUÇÃO - REJEITADA - PRELIMINAR ILEGITIMIADE 

PASSIVA - CONFUSÃO COM MÉRITO - ANÁLISE EM CONJUNTO - UNIMED 

ESTADOS DIFERENTES - COMPLEXO EMPRESARIAL - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA O 

PROCEDIMENTO HOME CARE – CLÁUSULA ABUSIVA – IMPOSSIBILIDADE 

DE LIMITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS – INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL À ESPÉCIE – 

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O julgamento antecipado da 

lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, quando as partes 

produziram provas hábeis à solução da controvérsia, sendo dispensável a 

prorrogação da instrução processual. Não há que se falar em ilegitimidade 

passiva em face da Teoria da Aparência deve ser observada a 

solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda 

que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas 

próprias, considerando que todas integram o mesmo grupo econômico, 

sendo ao consumidor cabível eleger contra quem buscará os serviços de 

prestação de assistência à saúde. Aplica-se aos planos de saúde o 

Código de Defesa do Consumidor, conforme Verbete Sumular n.º 469 do 

STJ. A operadora de plano de saúde não pode eximir-se de realizar 

tratamento indicado pelo profissional que acompanha o paciente, pois 

cabe ao médico definir qual é o melhor procedimento para o segurado, 

configurando dano moral in re ipsa a negativa do tratamento. 

Mostrando-se proporcional e razoável os valores fixados a título de 

indenização e honorários advocatícios, o quantum deve ser mantido. (Ap 

99660/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, 

Publicado no DJE 27/03/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER – LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CUIABÁ – SISTEMA 

UNIMED - TEORIA DA APARÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. “Há 

responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que 

integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam 

personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para 

aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram 

mal prestados (teoria da aparência)” (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/05/2017). (Ap 20072/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA CUSTEIO DE 

TRATAMENTO MÉDICO - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL 

- SISTEMA UNIMED - LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS - 

COBERTURA DEVIDA – URGÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Contratado plano de saúde com abrangência nacional, 

qualquer das prestadoras de assistência médica integrantes da 

cooperativa tem legitimidade para prestar a cobertura médica prescrita ao 

usuário, sobretudo quando o quadro clínico apresentado é de urgência. 

(AI 75300/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 
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DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018) 

Pelo exposto, REJEITO a preliminar arguida. ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

BEM BENEFÍCIOS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA Sustenta a 

requerida Bem Benefícios Administradora de Benefícios LTDA sua 

ilegitimidade passiva, sob o argumento de sua função é tão somente 

repassar os valores dos beneficiários às operadoras, não possuindo 

ingerência sobre negativa de atendimento. Inobstante os argumentos da 

demandada, entendo que razão não lhe assiste, eis que na condição de 

administradora do plano de saúde (id. 10614827, p. 2), responde a mesma 

solidariamente perante os consumidores. Nesse sentido, vejamos: 

EMENDA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. ADMINISTRADORA/OPERADORA DE PLANO DE 

SAÚDE. PARTICIPANDE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A pessoa jurídica Administradora 

do Plano de saúde possui legitimidade passiva para figurar em demandas, 

nas quais se postula a continuidade da prestação de serviços pelas 

Operadoras de Planos de Saúde, por figurar dentro da mesma cadeia de 

fornecedores do serviço, à luz do que dispõem as normas que regem as 

relações consumeristas. II – Recurso conhecido e improvido. (TJES, 

Classe: Agravo de Instrumento, 24169004462, Relator: NAMYR CARLOS 

DE SOUZA FILHO, Órgão julgado: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016). 

Portanto, REJEITO a preliminar levantada. Inexistindo outras preliminares a 

serem apreciadas, passo a análise do mérito. MÉRITO Inicialmente insta 

consignar que se trata, evidentemente, de relação de consumo e, nesse 

norte, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com 

a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ‘Aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.’ 

Nesse contexto, há que se considerar a possibilidade de inversão do ônus 

da prova, conforme autoriza o art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90. Na 

hipótese tenho que estão presentes os requisitos próprios à aplicação da 

regra excepcional da inversão, embora, o resultado não se apresente 

diferente do que resultaria da aplicação do art. 333, do Código de 

Processo Civil, o qual determina que compete ao réu trazer a prova do fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É incontroversa a 

existência de relação jurídica entre as partes, nos termos do contrato que 

aportou em id. 10614879 e ss. Ademais, restou comprovada ainda a 

negativa de cobertura do procedimento indicado à autora por encontrar-se 

no período de carência, consoante id. 10614893. Nesse passo, o CDC, em 

seu art. 51, inciso IV, no que tange ao período de carência estipulado em 

contrato, disciplina: Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre outras, as 

cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que: (...); IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. Desse modo, o prazo de 

carência estipulado não subsiste diante da condição que se encontrava a 

requerente, a qual necessitava com urgência do procedimento cardíaco 

denominado cardiopatia, em razão do risco de morte, consoante se 

observa pelo relatório médico encartado em id. 10614865, p. 2. Válido 

destacar que a jurisprudência já pacificou que cláusula de carência 

estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa 

em plano de saúde, merece temperamento em sua aplicação, quando se 

revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de 

tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não 

combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual 

seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida (STJ REsp 

466.667/SP). Assim, ainda que haja cláusula contratual expressa com 

relação ao prazo de carência, tem-se que esta, à luz da situação fática 

impõe restritiva de direito da requerente, diante da necessidade urgente do 

tratamento. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou 

entendimento de que “o período de carência contratualmente estipulado em 

contratos de seguro-saúde não prevalece em situações emergenciais.” 

(AgRg no AREsp 110818/RS; AgRg no AREsp 327767/CE; AgRg no AREsp 

213169/RS; REsp 1243632/RS; AgRg no Ag 845103/SP; AgRg no REsp 

929893/PR). E ainda, “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA 

TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA DE DOENÇA GRAVE. PERÍODO DE 

CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de 

que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano 

moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte 

da operadora do plano de saúde para tratamento emergencial, como 

ocorrido no presente caso, em que a autora buscava realizar 

procedimento para tratamento de câncer, a orientação desta Corte é 

assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas 

de mero aborrecimento. 2. A cláusula contratual que prevê prazo de 

carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não 

é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em 

casos de emergência ou urgência. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt 

no AREsp 872.156/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017). Portanto, ainda que expressa a 

cláusula contratual prevendo período de carência para certos 

procedimentos médico-hospitalares, o ordenamento jurídico pátrio põe a 

salvo o direito à saúde e à vida do usuário, que se sobrepõe a qualquer 

direito particular da operadora de plano de saúde, notadamente quando 

restar configurado o caráter de urgência/emergência, o que restou 

devidamente demonstrado nos autos. No tocante aos danos morais 

pleiteados, ante a negativa indevida, conforme comprovam os documentos 

colacionados aos autos, configurada está a lesão de natureza 

extrapatrimonial, portanto, plenamente cabível sua indenização, sendo 

entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em 

autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal 

ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral. 2. 

AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO 

RECURSO ESPECIAL. (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.064.973 – RS. (2017/0048795-9) RELATOR: MINISTRO PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO). Observa-se o mesmo posicionamento dos 

Tribunais em caso análogo: (...) 4. O STJ vem reconhecendo que "a 

recusa indevida à cobertura médica é causa de danos morais, pois agrava 

o contexto de aflição psicológica e de angústia sofrido pelo segurado", 

conforme relatoria da ministra Nancy Andrighi (...). 5. Recursos não 

providos. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e votados estes 

recursos, tombados sob o nº 382086-8, ACORDAM os Desembargadores 

integrantes da PRIMEIRA Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de 

Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento às 

Apelações Cíveis, tudo nos termos dos votos e notas taquigráficas 

anexas, que passam a fazer parte integrante deste julgado.” (TJ-PE - APL 

3820868. Orgão Julgador: 6ª Câmara Cível Publicação: 17/03/2016. 

Julgamento:8 de Março de 2016) O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

PLANO DE SAÚDE. BOA-FÉ OBJETIVA. NEGATIVA DE COBERTURA - 

ABUSIVIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO CDC E DA LEI QUE 

REGULAMENTA OS PLANOS DE SAÚDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DA RAZOABILIDADE E DO CARÁTER 

PUNITIVO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. O princípio 

da boa-fé objetiva, que deve nortear os contratos de seguro saúde, impõe 

deveres de conduta leal aos contratantes e funciona como um limite ao 

exercício abusivo de direitos. Havendo necessidade de atendimento de 

urgência especialmente por se tratar de criança de tenra idade não se 

justifica a negativa de cobertura pelo plano de saúde mormente quando já 

ultrapassa a carência contratual de 24 horas. O valor do dano moral deve 

atender ao caráter punitivo/pedagógico da condenação. (Ap 149658/2017, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018) 

No que diz respeito ao quantum da indenização, a melhor doutrina e 

jurisprudências orientam que para um arbitramento justo, o julgador deve 

levar em conta o poder econômico de quem indeniza, bem como a situação 

pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, notadamente os reflexos 

negativos do ilícito em relação ao ofendido e nas suas relações 

sociais/comerciais. Frise-se que o valor do dano moral deve ser acrescido 

de juros legais, contados a partir da citação (art. 405 do CC), enquanto a 

correção monetária tem seu termo inicial na data do evento danoso. 

Todavia, no caso em tela, o termo inicial é a data em que o valor é fixado, 

isto é, a data da prolação da sentença. Posto isso, e sem maiores 

delongas, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para CONFIRMAR a tutela deferida em id. 10640940, bem como 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 191 de 795



CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, o qual 

deve ser atualizado com correção monetária pelo INPC desde a presente 

data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora na forma do art. 405 do Código 

Civil desde a citação. CONDENO as requeridas no pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais 

FIXO em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, §2º, do CPC. P.R.I.C. CIENTIFIQUE-SE o Parquet. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, nada sendo requerido, AO ARQUIVO, mediante 

as baixas e anotações pertinentes. Às providências. Sorriso/MT, 20 de 

Junho de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006355-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLORINDO CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE ANA BARBOSA (RÉU)

 

Autos n. 1006355-13.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c.c. partilha de bens proposta por FLORINDO CARVALHO 

SANTOS em desfavor de ALICE ANA BARBOSA, qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Despacho inicial, id. 

11095342. Em id. 13271790, as partes conjuntamente requereram a 

extinção do feito. 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. 

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, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. SEM CUSTAS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser 

certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo. 

Às providências. Sorriso/MT., 19 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001664-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MERIZANGELA DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAÚ SEGUROS S.A. (RÉU)

 

Autos n. 1001664-19.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança do seguro DPVAT proposta por 

MERIZANGELA DOS SANTOS ARAÚJO em desfavor de ITAÚ SEGUROS 

S/A, devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, que veio acompanhada pelos 

documentos constantes no id. 12527572. Determinou-se a emenda da 

exordial, id. 12528310. Certificou-se o decurso do prazo sem 

manifestação da parte autora, id. 13255609. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte, 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. “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...)” Do 

breve relato acima, se tem que, determinado ao autor a emenda da inicial 

(id. 12528310), o autor apesar de intimado, quedou-se inerte (id. 

13255609), de modo que, o indeferimento da inicial com a consequente 

extinção do processo é medida que se impõe. Apenas a título de 

esclarecimento, anoto que, o indeferimento da petição inicial e, posterior 

extinção do processo sem resolução do mérito, não está condicionado à 

intimação pessoal da parte autora, eis que, o Estatuto Processual Civil, não 

traz insculpido em seu bojo mencionada previsão. Ante o exposto e tudo 

mais que dos autos consta INDEFIRO a petição inicial, e 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, 

eis que defiro a AJG em favor do autor. HONORÁRIOS advocatícios 

indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser 

certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 19 

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: 1002247-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A (ADVOGADO)

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Autos nº 1001045.89.2018.8.11.0040 Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Retificação de Assento de Nascimento requerida por Gianluca 

Veiga da Silva, asseverando, em síntese, que nasceu no dia 15/04/2004, 

no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, cujo assento de 

nascimento foi registrado sob nº 13.499, fl. 9,livro A-40, junto ao 2º Ofício 

Extrajudicial de Sorriso. Naquele oportunidade, o autor foi registrado com o 

nome de Gianluca Veiga da Silva, sendo Veiga o patronímico herdado da 

mãe e da Silva, o patronímico herdado do genitor. Contudo, em 19/05/2011, 

seu genitor Clodoaldo da Silva, que antes levava apenas o patronímico 

materno, teve a paternidade reconhecida por Tertuliano Gonçalves, 

quando então acresceu ao seu nome o patronímico paterno, além do nome 

dos avós, passando a assinar Clodoaldo da Silva Gonçalves. Com isso, 

requer lhe seja deferida a presente retificação do seu assento de 

nascimento, para o fim de: a) acrescer ao seu nome o patronímico 

Gonçalves; b) acrescer o nome do avó paterno Tertuliano Gonçalves; 

retificação do nome do genitor de Clodoaldo da Silva para Clodoaldo da 

Silva Gonçalves e, por fim, a retificação do nome da sua genitora de 

Lucyanne Nazareth Somavila Veiga para Lucyanne Nazareth Somavila 

Veiga Gonçalves. A inicial veio instruída com documentos, Id. 12986906 e 

ss. Recebida a inicial, determinou-se o seu processamento (Id. 13025549) 

Convidado a manifestar-se, o MPE opinou pelo deferimento do pedido, Id. 

13237570. É o breve relato. Decido. Com efeito, o direito a acrescer 

sobrenome de genitor, seja da mãe ou do pai, constitui direito 

personalíssimo que não se submete a prazo decadencial, face a 

prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana. Aliás, cada um 

de nós possui o direito à individualização de conformidade com sua origem 

familiar, não havendo que se falar em ofensa à segurança jurídica, ou 

ainda, prejuízo a terceiros. No caso dos autos, o pedido em questão 

processou-se conforme determinada a Lei de Registros Públicos, art. 109, 

tendo o Ministério Público Estadual, inclusive, opinado favoravelmente ao 

acolhimento do pleito de modo a acrescer o sobrenome paterno no registro 

de nascimento do autor. Aliás, a questão relativa à retificação do registro 

civil para o fim de acrescer o sobrenome ou apelido de família ao nome é 

questão pacífica perante a jurisprudência pátria, senão vejamos 

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL INCLUSÃO DO 

SOBRENOME MATERNO DEPOIS DO PATERNO. POSSIBILIDADE. A lei não 

faz nenhuma exigência de observância de uma determinada ordem no que 

tange aos apelidos de família, seja no momento do registro do nome do 

indivíduo, seja por ocasião da sua posterior retificação. Precedentes 

jurisprudenciais da Corte e STJ. Viável, portanto, que o sobrenome 

materno seja incluído depois do paterno, como pretende o autor/apelante. 

DERAM PROVIMENTO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70069968436, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 

em 15/09/2016) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

CIVIL. INCLUSÃO DO SOBRENOME MATERNO. É viável acrescer o 

patronímico materno, o que sequer caracteriza, de forma estrita, alteração 

de nome. Por igual, é viável que o sobrenome materno a ser acrescido 
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seja aposto depois do sobrenome paterno. Precedentes jurisprudenciais. 

DERAM PROVIMENTO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70068477876, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 

em 28/04/2016) Portanto, sem mais delongas, respeitado o trâmite 

processual adequado, inexistindo prejuízo à terceiros e, tendo sido 

favorável o parecer ministerial, acolho o pedido formulado na inicial para 

determinar que sejam procedidas as retificas no assento de nascimento 

do autor, conforme requeridos no ítem “a”, do capítulo “III – Dos Pedidos” 

da peça preambular (Id. 12986889, pág. 4). Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o competente mandado de retificação. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I 

do CPC. Custas já recolhidas e honorários indevidos na espécie. 

Transitada em julgado, arquive-se. P.R.I.C. Sorriso/MT, 19 de Junho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000006-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA TANAN SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO SEHN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

 

Autos n° 1000006.91.2017.8.11.0040 Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação Revisional de Alimentos ajuizada por Ticiani Tanan da 

Silva Sehn, representada por sua genitora Fabrícia Tanan Silva em face de 

Leandro Sehn, todos qualificados nos autos, requerendo a majoração da 

pensão de 20,19% do salário-mínimo vigente para o equivalente a ½ 

salário-mínimo, visto que o percentual inicialmente estabelecido tem sido 

insuficiente para suprir, inclusive, as necessidades básicas da menor. A 

inicial veio instruída com os documentos de Id. 4550675 e ss. As diversas 

tentativas de mediação restaram frustradas. Considerando que o 

requerido, mesmo regularmente citado e intimado, deixou de apresentar 

contestação no prazo legal, decretou-se a revelia do mesmo, consoante 

se infere da decisão de Id. 11295593. Por ocasião da audiência de 

instrução designada, nenhuma prova oral foi colhida, tendo as partes, na 

oportunidade, apresentado suas razões finais em forma de memoriais, Id. 

12546122. É o breve relato. Fundamento e Decido. Estando presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais passo ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Situando a questão, urge 

registrar que pretende a parte autora a revisão da pensão alimentícia 

anteriormente acordada, de modo a majorá-la de 20,19% do salário-mínimo 

vigente para o valor equivalente a ½ salário-mínimo, uma vez que aquele 

tem sido insuficiente, inclusive, para atendimento das necessidades 

básicas da menor. Lado outro, o requerido é revel, posto que, mesmo 

regularmente citado e intimado, deixou de apresentar defesa no prazo 

legal. Pois bem. Acerca do tema do caso em comento, convém mencionar 

que durante o exercício do poder familiar, é dever de ambos os genitores 

contribuir com o sustento dos filhos, dirigindo-lhes a criação e educação, 

conforme se colhe do inciso I do artigo 1.634 do Código Civil e artigo 22 do 

ECA. Portanto, bem mais que um direito dos filhos menores, em receber 

prestação alimentícia de seus pais a fim de garantir o mínimo para sua 

subsistência, é um dever destes o sustento de sua prole. No entanto, o 

dever alimentar, bem como seu valor, não é imutável, podendo tanto o 

alimentante como o alimentado pedir sua revisão ou exoneração, a 

qualquer momento, demonstrado os requisitos legais, de acordo com o 

artigo 1.699 do Código Civil, que assim dispõe: “Art. 1.699. Se, fixados os 

alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, 

ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, 

conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do 

encargo.” A obrigação alimentar vincula-se à cláusula rebus sic stantibus, 

mas a revisão ou exoneração desse dever está sempre condicionada à 

alteração do binômio possibilidade do alimentante e necessidade do 

alimentado, visando atender os termos do artigo 1.964, § 1º, do Código 

Civil, onde consta que “os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Feita 

esta breve introdução e, volvendo os olhos para o caso concreto em 

exame, vislumbra-se, de forma inequívoca, a possibilidade de revisão da 

obrigação alimentar, conforme argumentos abaixo lançados. Embora o 

requerido seja revel, no decorrer do trâmite processual fez juntar aos 

autos cópia das certidões de nascimento de seus outros dois filhos (Ids. 

12520894 e 12520899), bem como do seu demonstrativo de pagamento, 

do qual consta uma renda líquida de R$ 1.909,91, após dedução do valor 

correspondente a contribuição social, consoante se infere do Id. 

12520907. A propósito, é do magistério de Yussef Said Cahali, a lição 

segundo a qual: "Para que seja acolhido o pedido de revisão, deve ser 

provada a modificação de condições econômicas dos interessados" ("in" 

"Dos Alimentos", 1984, p. 591). Nessa esteira, diante da ausência de 

outras provas acerca dos atuais rendimentos auferidos pelo requerido, 

ônus este que competia à parte autora, mostra-se justo e pertinente o 

acolhimento do requerimento apresentado em sede de alegações finais 

pela Defensoria Pública Estadual, no que foi seguido pelo Ministério 

Público, de modo a fixar a manter o percentual da pensão alimentícia 

anteriormente acordada, todavia, determinar a sua incidência sobre a 

renda líquida auferida pelo réu. Para encerrar, é oportuno destacar que, 

sendo os genitores da menor maiores, capazes e gozando ambos de 

plena capacidade física e mental, devem contribuir com o sustento da filha, 

levando-se em conta as necessidades do alimentando e o dever de ambos 

os pais contribuírem para o sustento de sua prole. Ex positis e sem mais 

delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

revisional de alimentos, proposta por Ticiani Tanan da Silva Sehn, 

representada pela genitora Fabricia Tanan Silva em face de Leandro Sehn, 

todos qualificados nos autos para ajustar a obrigação alimentar, de modo 

que, FIXO os alimentos devidos à autora pelo requerido em 20,19% sobre 

a renda líquida do demandado, entendendo-se como líquida aquele renda 

obtida após o desconto da previdência social e do Imposto de Renda, se 

devido. Via de consequência JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. CONDENO o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais e, ainda, dos honorários advocatícios que FIXO em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do 

NCPC, todavia, suspendo sua exigibilidade eis que, desde já, concedo-lhe 

o benefício da Justiça Gratuita. Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e arquive-se. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 

19 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 80451 Nr: 5795-35.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA, LEONARDO 

ALMODIN PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DALLA VECHIA 

BIGOLIN - OAB:14261-A, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - 

OAB:3889/MT, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:77647/RS, JEAN 

WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A, 

LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Autos n. 5795-35.2010.811.0040 – Código: 80451.

 Vistos etc.

 Analisando detidamente os autos, verifico que a empresa Nativ – Indústria 

Brasileira de Pescados Amazônicos S/A no decorrer do trâmite 

processual teve sua defesa realizada por vários patronos (fl. 119 e 149).

 Assim e, considerando que não houve substabelecimento dos primeiros 

patronos em favor dos ora exequentes, DETERMINO a intimação dos 

causídicos constituídos às fls. 119, bem como dos ora exequentes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, trazerem aos autos planilha relativa ao rateio 

da verba de sucumbência.

 Oportunamente, conclusos para análise do pedido de penhora.

 Por fim, DETERMINO a Secretaria da Vara que proceda a retificação do 

feito, eis que a parte executada é diversa da constante na capa dos 

autos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106714 Nr: 9748-02.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SONILAGE PINHEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIAZZI E SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9748-02.2013.811.0040 – Código Apolo: 106714.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online restou infrutífera, DEFIRO a busca via 

Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder conforme Ordem de 

Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 19 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117955 Nr: 8650-45.2014.811.0040

 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: CLEUDIR ANTONIO CAMPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO BEDIN, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E 

RESIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Autos n. 8650-45.2014.811.0040 – Código Apolo: 117955.

Requerente: Cleudir Antonio Campo

Requeridos: Evandro Bedin e Itaú Seguros de Auto e Residência S/A

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de indenização por danos morais c.c. materiais e lucros 

cessantes proposta por Cleudir Antonio Campo em desfavor de Evandro 

Bedin e Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

 Entre um ato e outro, em sede de audiência de conciliação, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente, pugnando pela 

homologação do acordo e a extinção do feito (fls. 639-640).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

 Pois bem. Diante do exposto, presentes os requisitos autorizadores e, 

estando as partes devidamente representadas, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes CLEUDIR ANTONIO CAMPO, EVANDRO BEDIN e 

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, constante às fls. 639-640, 

que passa a fazer parte integrante da presente, para que surta seus 

jurídicos e legais efeito, e JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ do 

Código de Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS pelos requeridos.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.

INTIMEM-SE.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, AO ARQUIVO, 

com as anotações e baixas de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT., 19 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105072 Nr: 8138-96.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMETA MARMORE E DECORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK 

- OAB:12979/MT

 Autos n. 8138-96.2013.811.0040 – Código: 105072.

 Vistos etc.

 Na toada da petição de fls. 226/228, EXPEÇA-SE mandado de penhora de 

bens de propriedade da executada até a satisfação do débito.

 Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, providencie o registro da 

penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos 

dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do CPC.

 Sem prejuízo, INTIME-SE a executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens sujeitos à penhora, sob pena de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, inciso IV, do 

CPC.

 Indicados eventuais bens, PROCEDA-SE a penhora, avaliação e intimação 

(art. 829, § 1º, do CPC).

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 19 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96857 Nr: 8841-61.2012.811.0040

 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: REGINALDA BASTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE FREITA DA SILVA, CONSTRUTORA E 

IMOBILIÁRIA JHONATAN LTDA -ME, ODETE CALGARO, OSVALDO DE 

OLIVEIRA ESPÓLIO, VILSON DE OLIVEIRA, VALCLEANIA VIEIRA COSTA, 

RICIERI FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Brasil Pietrobon 

Magalhães - OAB:MT18177/O, DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE - 

OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B, 

MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT, SIMONE BATISTA DOS 

SANTOS MAGALHÃES - OAB:13.387/GO

 Autos n. 8841-61.2012.811.0040 – Código Apolo: 96857.

 Vistos etc.

 DEFIRO a produção de prova testemunhal, conforme requerido pela parte 

autora às fls. 247/248.

 Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19 

de Setembro de 2018, às 13h30min, ocasião em que, além do depoimento 

pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas.

 Por oportuno, FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 

354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do CPC.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 19 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116860 Nr: 7770-53.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUCAS KELLER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Augusto C. da R. 

Bandeira Bastos - OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7770-53.2014.8.11.0040 Código: 116860

 Vistos etc.

Ante a manifestação da DPE à fl. 102, INTIME-SE a parte autora para que 

apresente o título executivo extrajudicial à Secretaria, a fim de seja 

devidamente cadastrado e registrado através de carimbo, conforme ordem 

de serviço nº. 02/2016.

Cumprida tal determinação, que deverá ser devidamente certificada, 

manifeste-se a exequente requerendo o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 122663 Nr: 1006-17.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORILTO CAETANO DE LIMA, CLAUMIR JOSE CENEDESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DE LIMA, TUCA COMERCIO 

DE FRUTAS - JANDOTTI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, MARITIMA 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549/GO, CLAUDINÉIA SANTOS PEREIRA - 

OAB:22376/GO, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30485, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT, LARISSA INÁ 

GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, LUIS FRANCISCO SCHIEVANO 

BONASSI - OAB:67082/SP, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16.120/MT, SCHEILA RIBEIRO DE LIMA - OAB:16838

 Ante a improcedência do pedido principal, julgo extinta sem exame do 

mérito a lide secundária, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VI 

do CPC.Condeno a denunciante/requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios devidos aos Patronos da seguradora denunciada que ora 

fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do 

CPC. Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e 

aguarde-se em Cartório eventual cumprimento voluntário de sentença, ou 

ainda, provocação do interessado pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

sendo requerido, ao arquivo, mediante as baixas e anotações 

pertinentes.Requerido o cumprimento de sentença pelos Patronos da 

denunciada, deverá a Secretaria, após adotar as providências 

necessárias relativas à reclassificação dos autos, proceder nos termos 

do art. 523 do CPC.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT, 18 de Junho de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118331 Nr: 8917-17.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENICE MARIA VIEIRA NAVARRO FERNANDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8917-17.2014.811.0040 – Código: 118331.

Sentença sem Resolução de Mérito

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de monitória promovida por IRENICE MARIA VIEIRA 

NAVARRO FERNANDEZ em desfavor de ANGELA MARIA DA SILVA, 

qualificadas nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, o 

qual veio acompanhada dos documentos de fls. 12/18.

 Entre um ato e outro, à fl. 53 a parte autora requereu a extinção do feito, 

na forma do art. 485, VIII do CPC.

 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.

 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, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

 SEM CUSTAS, eis que a parte autora é beneficiária da AJG.

 P.R.I.C.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85333 Nr: 4661-36.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANDER PIAZZA, AMADEO PIAZZA, DELVINA 

CORONA PIAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 Autos n. 4661-36.2011.811.0040 – Código: 85333.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pugnado às fls. 125-126, dessa forma, determino o 

desentranhamento da petição de fls. 109-110 e sua juntada aos autos de 

embargos à execução de código 87991.

Após, nada mais sendo requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE os autos.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50849 Nr: 1076-44.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VANDERLEI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ROBERTO MARTINS, AUDIR 

RODRIGUES MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo 

exequente, tenho que não merece prosperar, considerando a profissão 

noticiada aos autos e diante do valor da presente demanda, o qual é 

considerável, torna-se crível, pois, que possui capacidade financeira para 

efetuar o recolhimento das custas.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. 
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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).Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita.Intime-se.Às providências.Sorriso/MT., 18 de 

Junho de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106134 Nr: 9206-81.2013.811.0040

 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: TRANSCORPA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GRISON, PLATAFORMA COMÉRCIO 

DE CEREAIS LTDA, M.S.A. COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA -ME, TRANS 

ACRAN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, WANDERLEI APARECIDO 

PINTO, CLAUDIONOR LOURENÇO, ADRIANO CEZAR TURATE PENASSO, 

HELIO LEMES BRASILIENSE, VALDEMIR KLUCK, JOSE NOGUEIRA DA 

SILVA, LUCAS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ BOLZAN AMARAL - 

OAB:OAB/SP 287.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR MARTINS 

BORGES - OAB:OAB/PR14.184, VINÍCIUS MACHADO BORGES - 

OAB:OAB/PR46.034

 Autos nº 9206-81.2013.811.0040 - Código Apolo: 106134.

 Vistos etc.

 Inicialmente, quanto a requerida Aurora Importação e Exportação 

Comércio de Cereais LTDA-ME, considerando que a citação por AR restou 

infrutífera CITE-SE o representante legal da mesma por Oficial de Justiça, 

na forma do art. 246, inciso II, do CPC, no endereço a ser indicado pelo 

autor.

Sem prejuízo, quanto aos demais requeridos que ainda não foram citados, 

PROCEDA-SE conforme requerido à fl. 331, itens 1 e 3.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 18 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126222 Nr: 3140-17.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPSIS - 

OAB: 8767/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, SIVONEI NARCISA 

SANTIN - OAB:8266-B

 Autos n. 3140-17.2015.811.0040 – Código: 126222.

 Vistos etc.

 Diante das considerações feitas pelas partes, bem como pela expert 

nomeada quanto à impossibilidade de definição das sequelas funcionais 

permanentes e/ou invalidez em razão de que o autor ainda se encontra em 

tratamento, DEFIRO o prazo requerido pelo autor para juntada do exame de 

corpo de delito, determinando a suspensão do feito.

 ANOTE-SE.

 Com a juntada aos autos, INTIME-SE a perita nomeada para designação de 

nova perícia para fins de complementação do laudo encartado aos autos, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 19 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81381 Nr: 375-15.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLI BALTAZAR LERMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, LUIZ CRIVILATTI, EDISON OSSAMU TAKAGI, VAGNER MARCELO 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de penhora do percentual relativo a 30% 

(trinta por cento) da verba salarial percebida pelo executado Vagner 

Marcelo de Melo.No mais, CUMPRA-SE conforme determinação exarada à 

fl. 475.Às providências.Sorriso/MT, 19 de Junho de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 286 Nr: 540-53.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO IZIDORO VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANOR ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 Autos n. 540-53.1997.811.0040. Código: 286

 Vistos etc.

 Relativamente à busca de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário à intimação do executado.

 Em caso negativo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 19 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119881 Nr: 10142-72.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO STUCHI REIS DE 

OLIVEIRA - OAB:311043

 Autos n. 10142-72.2014.811.0040 – Código: 119881.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado às fls. 99/100, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).
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 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 19 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 168267 Nr: 2341-03.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL WITECK MARCHIORO, LUANA WITECK 

MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CASTALDO - 

OAB:8.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA GARRIDO UCHÔA 

- OAB:157.192/SP, DANIEL MATIAS DE ARAUJO - OAB:233.079-A, 

GISELLE NERI DANTE - OAB:156783, KAREN DA SILVA REGES - 

OAB:185.010/SP, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora 

para informar endereço atualizado da parte requerida, tendo em vista a 

devolução de correspondência de fls. 180.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 17773 Nr: 1924-41.2003.811.0040

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUSA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚNIOR CESAR LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON 

JACOB FERREIRA - OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:7094-A, MARCOS DOUGLAS W TAQUES DA SILVA - OAB:OAB 

MT/ 16.583

 REPUBLICANDO:Autos n° 1924-41.2003.811.0040 – Código: 17773.

 Vistos etc.

 De início, DETERMINO as alterações necessárias relativamente à classe 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de liquidação 

de sentença.

 Em se tratando de liquidação pelo procedimento comum, na forma do art. 

511 do CPC, INTIME-SE o requerido, na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Janeiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98997 Nr: 1600-02.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCINI & ROCINI LTDA - EPP, CLAUDECIR 

MARCIO ROCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1600-02.2013.811.0040 – Código: 98997.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a parte exequente não 

comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua disposição para 

localizar bens de propriedade do executado, tais como busca perante o 

Cartório de Registro de Imóveis.

 Por fim, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 19 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102558 Nr: 5494-83.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Autos n. 5494-83.2013.811.0040 – Código: 102558.

 Vistos etc.

 Diante da impugnação ao laudo pericial apresentada às fls. 123-124, 

necessária a intimação da perita Dra. Eliana Kawaguti para que esclareça 

o laudo pericial, bem como o complemente se assim entender necessário.

Desse modo, oportunizo as partes que apresentem quesitos 

complementares, no prazo de 5 (cinco) dias, e após, proceda-se a 

intimação da expert para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 19 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81381 Nr: 375-15.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLI BALTAZAR LERMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, LUIZ CRIVILATTI, EDISON OSSAMU TAKAGI, VAGNER MARCELO 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95646 Nr: 7535-57.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA MARIA PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 
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SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo para pagamento voluntário.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96803 Nr: 8782-73.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE AQUATICA SOL NASCENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8782-73.2012.811.0040 – Código: 96803.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de suspensão formulado à fl. 54.

 ANOTE-SE.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 19 de Junho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 168267 Nr: 2341-03.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL WITECK MARCHIORO, LUANA WITECK 

MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CASTALDO - 

OAB:8.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA GARRIDO UCHÔA 

- OAB:157.192/SP, DANIEL MATIAS DE ARAUJO - OAB:233.079-A, 

GISELLE NERI DANTE - OAB:156783, KAREN DA SILVA REGES - 

OAB:185.010/SP, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de intimação pessoal da parte autora 

(AUDIÊNCIA), acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção 

"Guias" que irá abrir a página do Departamento de Controle e 

Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão 

de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas no 

"Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é de 

R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 154335 Nr: 6010-98.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO CESAR BORTOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de FLORIANÓPOLIS-SC, com a finalidade de 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA, devendo ser comprovado nos autos o preparo, 

para posterior remessa da deprecata via malote digital.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001627-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINS PINHO (EXECUTADO)

ALINE SCHEVINSKI (EXECUTADO)

ANGELITA STIEVEN PINHO (EXECUTADO)

JOSE MARTINS STIEVEN PINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI OAB - MT0012699A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, para intimar os executados da penhora e para expedição do 

mandado de avaliação, retirando-se a respectiva guia de pagamento no 

site do Tribunal de Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o 

comprovante de depósito nos autos. Sorriso, 20 de junho de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001960-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ELTON DA COSTA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: FRANCISCO ELTON DA 

COSTA MOURA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, e etc. Analisando os autos, verifico que 

ambas as partes pugnaram pela realização de perícia judicial, pelo que 

entendo necessário o deferimento da realização da prova pleiteada para o 

deslinde do feito. Dispõe o artigo 95 do CPC que, quando a perícia for 

requerida por ambas as partes, está será rateada. No caso em tela, a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, de forma que, nos termos do 

artigo 95, §3° do CPC “§ 3o Quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: 

(...) II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou 

do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em 

que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em 

caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. Sendo assim, 

NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, podendo ser encontrada no endereço 

Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo 

as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no valor 

econômico do serviço a ser prestado, arbitro os honorários periciais em 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), sendo que, deste valor, metade 

deverá ser pago pelo requerido, e outra metade, será expedida certidão 

para cobrança pela perita junto ao Estado de Mato Grosso. INTIME-SE a 

perita para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, deverá no 
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mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a realização da 

perícia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes. Deverá a Senhora Perita se atentar, ainda, ao 

disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o 

acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Sobrevindo manifestação da perita, INTIME-SE a parte 

Requerida para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito nos autos 

do valor correspondente à sua cota parte dos honorários periciais. Com a 

data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, inclusive a parte autora para 

comparecimento no local indicado pelo perito para ter início aos trabalhos 

(art. 474 do CPC). Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual 

deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, 

IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 

473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se 

as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). No que concerne 

ao valor devido pela parte autora, com a apresentação do laudo pericial, 

será expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor 

dos honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 95 do CPC e 

do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016, bem como, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos honorários periciais depositados pelos requerido em favor 

da referida perita. Após, CONCLUSOS. =

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001960-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ELTON DA COSTA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: FRANCISCO ELTON DA 

COSTA MOURA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, e etc. Analisando os autos, verifico que 

ambas as partes pugnaram pela realização de perícia judicial, pelo que 

entendo necessário o deferimento da realização da prova pleiteada para o 

deslinde do feito. Dispõe o artigo 95 do CPC que, quando a perícia for 

requerida por ambas as partes, está será rateada. No caso em tela, a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, de forma que, nos termos do 

artigo 95, §3° do CPC “§ 3o Quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: 

(...) II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou 

do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em 

que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em 

caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. Sendo assim, 

NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, podendo ser encontrada no endereço 

Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo 

as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no valor 

econômico do serviço a ser prestado, arbitro os honorários periciais em 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), sendo que, deste valor, metade 

deverá ser pago pelo requerido, e outra metade, será expedida certidão 

para cobrança pela perita junto ao Estado de Mato Grosso. INTIME-SE a 

perita para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, deverá no 

mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a realização da 

perícia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes. Deverá a Senhora Perita se atentar, ainda, ao 

disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o 

acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Sobrevindo manifestação da perita, INTIME-SE a parte 

Requerida para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito nos autos 

do valor correspondente à sua cota parte dos honorários periciais. Com a 

data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, inclusive a parte autora para 

comparecimento no local indicado pelo perito para ter início aos trabalhos 

(art. 474 do CPC). Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual 

deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, 

IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 

473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se 

as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). No que concerne 

ao valor devido pela parte autora, com a apresentação do laudo pericial, 

será expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor 

dos honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 95 do CPC e 

do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016, bem como, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos honorários periciais depositados pelos requerido em favor 

da referida perita. Após, CONCLUSOS. =

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001862-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRNEY MILANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR TIRITAN (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 20 de junho de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002309-44.2018.8.11.0040

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:

LAURO ALMIDES PELETTI (EXECUTADO)

ARLINDO FIOREZE (EXECUTADO)

ANTENOR DJALMA PELETTI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 20 de junho de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000191-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. B. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça para intimações das testemunhas, retirando-se a respectiva guia 

de pagamento no site do Tribunal de Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se 

posteriormente o comprovante de depósito nos autos. Sorriso, 20 de junho 

de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques – Analista Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000692-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO TIAGO BANDEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Autos nº: 1000692-49.2018.8.11.0040 Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar movida por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em desfavor de Francisco Tiago Bandeira de Araújo. 

Foi determinada a intimação da parte autora para recolhimento das custas 

judiciais (ID n° 11782402). Certidão de decurso do prazo para os autores 

(ID n° 15006225). É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 290 do CPC, que 

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. É o caso dos autos, uma vez que a 

despeito de intimada, a parte autora não tomou a respectiva providência. 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – 

NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA 

ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA 

MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para 

comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do 

NCPC. Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para 

comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato 

processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal 

do demandante. (Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, 

Publicado no DJE 05/03/2018). Registre-se que o pagamento das custas 

processuais se traduz em pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo, levando o descumprimento da determinação 

judicial, 'in casu', à aplicação do disposto no artigo 485, IV, do CPC. Diante 

do exposto, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO e, por consequência, determino o cancelamento da 

distribuição. Certificado o trânsito em julgado, às providências para 

efetivação do cancelamento dantes determinado. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002472-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Autos nº: 1002472-92.2016.8.11.0040 Vistos, etc. Trata-se de embargos 

à execução propostos por Banco Bradesco S/A em face da execução 

contra si movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A parte 

embargante peticionou nos autos, manifestando pela desistência da ação 

(ID n° 3308253). Verifica-se ainda que a execução sob o qual se funda a 

presente ação foi extinta, diante da desistência da parte autora, 

consoante certidão de ID n°12218283. Vieram os autos conclusos. 

DECIDO. Tendo em visa o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA da presente ação, e por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil/2015. Custas pela parte autora. Sem 

honorários advocatícios, uma vez que não houve o exercício da defesa. 

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000365-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. C. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SILVA MENDES OAB - 013.190.251-29 (REPRESENTANTE)

THIAGO SILVA MENDES OAB - MT0014934A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUCAO CRISTA (IMPETRADO)

GIOVANA CRISTINA KOCH BOTTEGA (IMPETRADO)

COORDENADORA PEDAGÓGICA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO NEUDSON FALCAO CHAVES OAB - 638.867.663-49 

(PROCURADOR)

 

Autos n. 1000365-41.2017.811.0040 Vistos, etc. Trata-se de mandado de 

segurança ajuizado por Lívia Mendes Claus, representado por sua 

genitora Thais Silva Mendes, contra ato da Coordenadora Pedagógica, 

professora Giovana Cristina Koch Bottega, do Colégio Regina Coeli 

responsável pela seleção e matrícula dos alunos. A parte autora 

manifestou pela desistência da presente ação, com o julgamento sem 

resolução do mérito (ID n° 5561832), tendo a parte requerida manifestado 

concordância com o pedido de desistência (ID n° 11504740). DECIDO. 

Tendo em visa o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

do presente mandado de segurança, e por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil/2015. Sem custas e verba 

honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada 

pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e 

art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000365-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. C. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SILVA MENDES OAB - 013.190.251-29 (REPRESENTANTE)

THIAGO SILVA MENDES OAB - MT0014934A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUCAO CRISTA (IMPETRADO)

GIOVANA CRISTINA KOCH BOTTEGA (IMPETRADO)

COORDENADORA PEDAGÓGICA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO NEUDSON FALCAO CHAVES OAB - 638.867.663-49 

(PROCURADOR)

 

Autos n. 1000365-41.2017.811.0040 Vistos, etc. Trata-se de mandado de 

segurança ajuizado por Lívia Mendes Claus, representado por sua 

genitora Thais Silva Mendes, contra ato da Coordenadora Pedagógica, 

professora Giovana Cristina Koch Bottega, do Colégio Regina Coeli 

responsável pela seleção e matrícula dos alunos. A parte autora 

manifestou pela desistência da presente ação, com o julgamento sem 

resolução do mérito (ID n° 5561832), tendo a parte requerida manifestado 

concordância com o pedido de desistência (ID n° 11504740). DECIDO. 

Tendo em visa o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

do presente mandado de segurança, e por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil/2015. Sem custas e verba 

honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada 

pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e 

art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000945-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIVALDO BATISTA CARDOSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: REGIVALDO BATISTA 

CARDOSO Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada 

por Banco Bradesco Financiamentos S/A, em desfavor de Regivaldo 

Batista Cardoso. A parte autora manifestou pela desistência da presente 
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ação, com o julgamento sem resolução do mérito (ID n° 11690099). 

DECIDO. Tendo em visa o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA da presente ação de busca e apreensão, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015. 

DETERMINO a baixa no sistema RENAJUD, caso a decisão lançada ao ID n° 

9190160 tenha sido cumprida, bem como recolhimento de eventual 

mandado de citação expedido. Custas pagas. Sem honorários 

advocatícios, uma vez que não houve contestação. Transitado em 

Julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000155-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para retirar o 

Formal de Partilha devidamente expedido, na Secretaria da Segunda Vara 

Cível, para as devidas providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 15503 Nr: 2639-20.2002.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLEICA FÁTIMA DE GOES FERMINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR LUIZ TRES - ESPÓLIO, CLEOCIR 

FRANCISCO TRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA CALGARO - 

OAB:9.403-MT, SOLEICA F. DE GÓES F. DE LIMA - OAB:4049-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO IRAN DE SOUZA 

BRITO - OAB:7.346, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT

 INTIMAÇÃO do autor para manifestar-se acerca da petição do réu de fls. 

265/268.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 136737 Nr: 8902-14.2015.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, BENEDITO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALINA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8.196, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - 

OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a advogada Dra. Larissa Iná Gramkow 

Mesquita nomeada curadora especial neste processo para retirar a 

Certidão de crédito de honorários na Secretara da Segunda Vara Cível da 

Comarca de Sorriso/MT, no prazo de 30 (trinta) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37586 Nr: 488-08.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PARZIANELLO, ROSANE 

MARIA BUENO PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, SERGIO HENRIQUE GOMES - OAB:35245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para recolher as 

custas/taxas da Carta Precatória para Comarca de Campo Grande ou 

manifestar se promoverá a própria requerente a distribuição da mesma.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37417 Nr: 328-80.2007.811.0040

 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: JMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA VERDITO VIVEIROS - 

OAB:5.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo desarquivado, intimação da parte interessada para realizar as 

cópias solicitadas.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002195-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL JUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DA COSTA NETO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS PRAZO: 30 

DIAS Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Dados do processo: Processo: 1002195-08.2018.8.11.0040; 

Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/

[Inventário e Partilha]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: 

ISABEL JUNG INVENTARIADO: HENRIQUE DA COSTA NETO FINALIDADE: 

CITAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da ação 

judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial e das primeiras 

declarações a seguir transcrita em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DAS PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES : " DO AUTOR DA HERANÇA. O inventariado HENRIQUE 

DA COSTA NETO, faleceu na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, no dia 14 

de março de 2.018, conforme Certidão de Óbito nº 064535 01 55 2018 4 

00010 199 0002156 32 do Cartório 2º Ofício Felipetto Malta, Município e 

Comarca de Lucas do Rio Verde . DO CÔNJUGE/COMPANHEIRA 

SUPÉRSTITE: VIÚVA MEEIRA. ISABEL JUNG. DOS FILHOS HENRIQUE 

VINICIUS RUIS DA COSTA, VICTOR HUGO RUIS DA COSTA, I. M. J. DA C. 

DOS BENS A INVENTARIAR- DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO 

AUTOR DA HERANÇA.3.1.1 – Direitos possessórios em relação a imóvel 

rural, tendo como ato de aquisição o incluso “Instrumento Particular de 

Permuta de Bem Imóvel, Direitos Possessórios e Outras Avenças”, firmado 

em 27 de julho de 2017, pelo autor da herança e a inventariante, com Célio 

Polidorio e Ilara Diovana Polidorio, a seguir descrito: “01 (uma) porção de 

01 (uma) gleba de terras rurais e denominadas Fazenda Três Corações, 

com a área total de 1.210,00 há (um mil duzentos e dez Hectares) 

denominada Fazenda Rio Brilhante”.Acentue-se também que o imóvel é 

dependente de procedimento de regularização de domínio/titulação junto à 

União Federal, sendo que o correspondente registro se encontra em nome 

desta entidade federativa. 3.1.2 - Metade (1/2) ideal do imóvel constituído 
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pela Residência “A”, do Conjunto Residencial Bedin, no município e 

Comarca de Maringá, Estado do Paraná, com área privativa de 126,965 

metros quadrados, área comum de 2,325 metros quadrados, perfazendo 

uma área total de construção de 129,29 metros quadrados, com os 

seguintes limites e confrontações: “confronta pela frente com a Rua 

Maranhão; do lado direito do observador postado na referida rua olhando 

para a construção, com a Residência “B”, do lado esquerdo com a data nº 

05 e nos fundos com a data nº 15, ambas da mesma quadra”. 3.2 - DOS 

BENS MÓVEIS. 3.2.1 - Metade (1/2) ideal do veículo, tipo/espécie 

JEEP/COMPASS LONGITUDE D, Diesel, marca JEEP, ano fab/mod. 

2017/2018, cor branca, chassi 988675126JKH66870, placa QCP 2051 de 

Sorriso-MT, Código RENAVAM 01140723135. 3.3 – DAS QUOTAS DE 

CAPITAL SOCIAL. Quotas sociais junto a COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, CNPJ 

26.555.235/0001-33, no valor de R$ 18.319.56 (Dezoito mil trezentos e 

dezenove reais e cinquenta e seis centavos), conforme informação 

prestada pela instituição, anexo. 04 – DAS DÍVIDAS ATIVAS E PASSIVAS. 

4.1 – Débito vinculado à acordo 264301, Contratos 28937, 43008 e 47833, 

com origem em “financiamentos de operação” junto ao BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S.A., CNPJ 05.040.481/0001-82, proveniente dos 

processos Cód. 96963, Código 96962 e Cód. 86510, desta comarca de 

Sorriso/MT, no valor de R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais), 

conforme descrição lançada em boleto bancário nº 264301, com data de 

vencimento de pagamento em 30 de maio de 2018, conforme documento 

em anexo. 4.2 – Débito no valor de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e 

quinhentos reais), existente a título de pagamento de honorários de 

serviço de campo, certificações de peças técnicas, laudos técnicos e 

imagens de satélite, para impetrar os processos de Usucapião 

contratados em parceria com o “de cujus”, com a empresa GEONORTE 

Topografia e Georreferenciamento LTDA, ficando acordado que os 

valores seriam depositados na conta pessoal do “de cujus”, o qual 

efetuaria a transferência do crédito para a Empresa Geonorte, conforme 

declaração em anexo." DECISÃO/DESPACHO: "VISTOS. 1. RECEBO a 

inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas 

preliminares. DETERMINO a retificação do nome da autora junto ao Sistema 

PJE, visto se tratar de Isabel Jung e não Isabel Scheffel. 2. Nomeio como 

inventariante dos bens deixados por HENRIQUE DA COSTA NETO a 

requerente ISABEL JUNG, a qual prestará compromisso em 05 (cinco) dias 

(art. 617, NCPC) e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes (art. 620, NCPC). 3. Citem-se, após, os interessados não 

representados, e, se for o caso, os eventuais herdeiros e interessados 

ausentes, observando-se o disposto no art. 626, §1° do CPC, bem como 

intime-se a Fazenda Pública, e o Ministério Público, haja vista a existência 

de herdeiro incapaz. 4. Concluídas as citações, abra-se vista às partes, 

para que se manifestem sobre as primeiras declarações, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias. 5. Havendo concordância quanto às primeiras 

declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas 

declarações (art. 628 do CPC), digam as partes em 15 (quinze) dias (artigo 

637 do CPC). 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, Dtjag, digitei 

SORRISO, 19 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002769-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR0053612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência complementar do Srº 

Oficial de Justiça, conforme certidão do id 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: 1000743-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME RECH (AUTOR)

CLAUDETE ISABEL RECH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS (RÉU)

Antoninho Pedro Cella (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 17 

de AGOSTO de 2018, às 14 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 20 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000707-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO IDEAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERALNICE BATISTA PAZ (RÉU)

ALICE PEREIRA ALENCAR (RÉU)

 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147241 Nr: 2631-52.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJTC, RDMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDMR, IJTC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELI APARECIDA DE 

MELLO - OAB:18497, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Sem delongas, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes nesta 

data, especificamente quanto à guarda, visitas e obrigação alimentar aos 

filhos comuns, e, em consequência julgo extinto o feito, nestes pontos, 

com resolução de mérito, nos termos dos artigos 356, inciso I, e 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

2- Determino o prosseguimento do feito tão somente com relação a partilha 

de bens e obrigação alimentícia devida pelo requerente à requerida.

3- Concretizada a prova oral, declaro encerrada a instrução processual.

4- Concedo o prazo sucessivo de 15 dias para cada parte apresentar as 

alegações finais. Após, conclusos para sentença.

5- No demais saem os presentes intimados. Expediente necessário. 

Cumpra-se com celeridade.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105513 Nr: 8596-16.2013.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FLAVIA DIENE DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO TOMAZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Considerando o tempo exíguo, permaneçam os autos conclusos para 

sentença.

2- No demais saem os presentes intimados. Expediente necessário. 

Cumpra-se com celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 92642 Nr: 4279-09.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Diante do alegado às fls. 237/238, redesigno a presente audiência para 

o dia 03/12/2018, às 13:30 horas, saindo os presentes intimados e 

permanecendo inalteradas as demais determinações do despacho de fls. 

210.

2- No demais saem os presentes intimados. Expediente necessário. 

Cumpra-se com celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 187054 Nr: 2328-67.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERLUCAS COOP. AGROP. LUCAS DO RIO VERDE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZACARIAS IBERS, CECILIA IBERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão retro, impulsiono os presentes autos com o fim de intimar 

a parte autora para efetuar o pagamento do complemento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.004,40, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 130243 Nr: 5474-24.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SOLINALVA FERREIRA DOS SANTOS DE SENA, KFDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUTO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A DEFENSORIA PÚBLICA PARA 

JUNTAR AOS AUTOS A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA 

SENTENÇA EXECUTADA, PARA QUE SEJA EXPEDIDA A CERTIDÃO DE 

PROTESTO DETERMINADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82541 Nr: 1443-97.2011.811.0040

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI MAZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO MT

SECRETARIA DA 3ª VARA CÍVEL

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO, para os devidos fins, em cumprimento ao capítulo 2, seção 3, 

item 2.3.20 da CNGC/MT, que revendo a Ação de Processo Cautelar, 

código 82541, proposta por Iraci Maziero, em face de Manoel Machado da 

Silva, constatei o seguinte:

I – Há existência de cheques e/ou objetos colacionados a título probatório 

(fitas K7, fitas VHS, etc):

 (X) não ( ) sim;

II – a regularidade da numeração das folhas dos autos (correta seqüência 

numérica, sem a existência de rasura, folha em branco, suprimida, etc):

 ( ) não (X) sim;

III – a quantidade de volumes de formam os autos: (1);

IV – em relação às partes:

a) Réu preso:

(X) não ( ) sim;

 b) parte maior de 60 anos (Estatuto do Idoso – Lei 10741/2003):

 ( ) não (X) sim;

c) Parte portadora de doença mental:

 (X) não ( ) sim;

 d) Parte beneficiária de Assistência Judiciária:

 ( ) não (X) sim;

e) Data da intimação da sentença:

 Autor (a) (16/05/2017)

 Ré (u) (16/05/2017);

f) Data do Trânsito em Julgado:

31/01/2018.

 Sorriso, 19 de Junho de 2018.

 Michele Oliva Zoldan

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110111 Nr: 2369-73.2014.811.0040

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA PEDROSA ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO DONIZETE SEMPREBOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação de regulamentação de visitas proposta por ANA PAULA 

PEDROSA ROMERO SEMPREBOM em desfavor de RINALDO DONIZATE 

SEMPREBOM, todos devidamente qualificados no presente feito, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial.

O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente, há 

informação nos autos do latente ABANDONO do feito pela parte 

requerente, conduta esta que permite concluir que o provimento judicial 

não mais lhe é útil, adequado e/ou necessário.

Importante registrar que não houve intimação da parte autora 

pessoalmente, pois consta nos autos que o AR não fora entregue (fl. 51), 

pelo motivo “Mudou-se”.

 Pois bem.

Em análise ao feito, observo que a parte requente não foi localizada no 

endereço fornecido nos autos e que tampouco comunicou o Juízo quanto 

à alteração de sua residência no curso do processo, aplicando-se ao 

caso, assim, a regra constante do artigo 274, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, segundo a qual “presumem-se válidas as intimações 
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dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço”. Tal regra era também prevista no art. 238, parágrafo 

único, do CPC/1973.

Reputo como válida, deste modo, a intimação de fls. 50/51, não tendo a 

parte interessada comparecido em ato obrigatório do processo, o que 

reforça seu desinteresse pelo deslinde do feito.

De rigor, portanto, a extinção do feito pelo abandono.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela autora.

 Sem custas, ante os benefícios da gratuidade judiciária.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146155 Nr: 2045-15.2016.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO ROSSET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI), NEIVA 

ZIMERMANN LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17.220, ROSENILDE DUARTE JARA 

- OAB:14.987-A

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ, OAB/MT 6.014 para que devolva no 

prazo de 03 dias 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.: 106732 Nr: 9764-53.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMÊNICA VIDOR PELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN CELLA, JANDIR CELLA, GENIR CELLA, 

JAIME CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMENICA VIDOR PELINI - 

OAB:66442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

requerida, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 156851 Nr: 7449-47.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIARA DENISE STEFFEN POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS PEDRASSANI, ANDERSON 

RICARDO BERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:6877MS OU 7459A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:12.124-B/MT, HERMES DA 

SILVA - OAB:14884

 Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45442 Nr: 2390-59.2008.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDA, LUCI JOSE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR PINTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - OAB:Defens. 

Pública, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para se manifestar acerca do parecer 

ministerial retro, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115124 Nr: 6450-65.2014.811.0040

 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: ADRIANO PEREIRA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDEOMAR PEREIRA ARANTES - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para se manifestar acerca do parecer 

ministerial retro, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 189173 Nr: 3591-37.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACR FRANQUIAS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA CRISTINA MARTINS HUERGO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA MICHELLE MARTINS - 

OAB:197.927 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126383 Nr: 3244-09.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA 

-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120394/SP, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

4ª Vara Cível

Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 204 de 795



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006065-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (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: 1005319-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA BOCOLLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 04/07/2018 às 16h15min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003429-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDIR CARLET (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora a se manifestar nos autos, no 

prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002466-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR NANETE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora a se manifestar nos autos, no 

prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001705-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALBRECHT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora a manifestar-se nos autos, no 

prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004994-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DA SILVA CEZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004994-58.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: PRISCILA DA SILVA CEZARIO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 DE OUTUBRO DE 2018, às 13:30h, registrando que as 

testemunhas a serem ouvidas em tal solenidade deverão ser arroladas no 

prazo de quinze dias a partir da intimação. Notifique-se o Ministério 

Público. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002896-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora a manifestar-se nos autos, no 

prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002134-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CASTRO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora a manifestar-se nos autos, no 

prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 135062 Nr: 7986-77.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. N. CALÇADOS LTDA EPP, JOSÉ ALBERTO 

MADALOZZO, NOELI TEREZINHA DAL BEM MADALOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREGORI MADALOZZO - 

OAB:15.842-A

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, procedendo neste ato à 

RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) 

VIA SISTEMA RENAJUD, em nome do executado, consoante comprovante 

anexo.

Lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC.

Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da 

penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse 

sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; c/c art. 11, § 3º, da 

LEF, de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO.

Consigne-se, desde já, que, se a PENHORA atingir BEM GRAVADO com 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, devem ser INTIMADOS OS INTERESSADOS 

(ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 
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835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC.

Assim, oficie-se ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, 

solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao 

agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando 

(ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem 

prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes.

Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL 

LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ A 

ORDEM ESTABELECIDA NOS ARTS. 29, § ÚNICO, DA LEF; C/C 187, § 

ÚNICO, DO CTN, devendo, ainda, ser(em) INTIMADO(S) O(S) CREDOR(ES) 

CONCORRENTE(S) (art. 889, inc. V, do NCPC).

Havendo manifestação do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 105653 Nr: 8737-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA, JOÃO MARIA 

MARTINS DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945

 Independentemente de já tê-lo feito, de acordo com o previsto no artigo 

370, do NCPC, visando evitar qualquer vício, irregularidade processual, ou 

eventual alegação de cerceamento de defesa, com os pontos 

controvertidos acima fixados, determino que as partes, no prazo de 15 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, bem como a 

pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 170891 Nr: 3916-46.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - 

OAB:15216/MT, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Vistos etc.

Designo o dia 18 de setembro de 2018, às 13:30 horas, para cumprimento 

do ato deprecado.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Notifique-se o MPE.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 124307 Nr: 2011-74.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR DA SILVA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GOMES, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, LUCAS COLDEBELLA - OAB:21969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14.338-A

 Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS e lhes dou PROVIMENTO, para 

retificar a sentença invectivada, no que tange à sucumbência, a fim de 

“Condenar a parte autora ao pagamento correspondente a 30% das 

custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados e condenar 

a parte requerida aos outros 70%, observando que o Estado de MT ficará 

isento quanto as custas, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; 

c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001”.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 49300 Nr: 6465-44.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROEXTRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ARAGÃO DOS SANTOS - 

OAB:346.192, RAFAELLA VIDAL SILVA SOARES - OAB:251.441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133-MT, DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - OAB:1766/RO, JOSÉ 

EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:126.504, MÁRIO MÁRCIO DE 

LARA SORIANO - OAB:OAB/MT 3946, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante da manifestação de fls. 353 e documentos, intime-se o exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 138093 Nr: 9677-29.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVAN CECÍLIO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os cálculos da parte autora às fls. 121-126, verifica-se que 

o mesmo utilizou RMI diversa da administrativa (fl. 144), bem como calculou 

os honorários advocatícios sobre parcelas posteriores à sentença que se 

deu em 06/10/2016 (fl. 89).

Sendo assim, intime-se o exequente para adequar os cálculos, nos termos 

acima, no prazo de 15 dias.

Após, manifeste-se a parte contrária.

Havendo concordância, ficam os cálculos a serem apresentados 

homologados e, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), 

expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC.

Efetuado o pagamento, expeça-se o competente alvará ao titular do direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 43981 Nr: 1154-72.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE CARNIVALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDO DE 

GESTÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, PAULO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se carta precatória para oitiva da testemunha da parte requerida 

no endereço indicado à fl. 315, assinalando o prazo de 30 dias para 

cumprimento, haja vista tratar-se de processo META02-CNJ.

Com o retorno da deprecata, intimem-se as partes para apresentação das 

alegações finais na forma de memoriais.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 120619 Nr: 9671-56.2014.811.0040

 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: HERONY BRAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do Acórdão de fl. 227 que anulou a sentença proferida nos autos 

ante a ausência de atuação do MPE, determino a realização de estudo 

socioeconômico da família da parte requerente, a ser realizado no prazo 

de 30 dias pela assistente social forense, devendo a mesma deslocar-se 

até a residência da parte autora a fim de comprovar as condições de 

habitação, bem como a composição do núcleo familiar da mesma, devendo 

ainda responder aos seguintes quesitos:

I) na época em que o autor esteve incapacitado (janeiro de 2012 a junho 

de 2015), quem residia com o autor? Quantas pessoas compunham o 

núcleo familiar do requerente? Quantas pessoas trabalhavam? Qual era a 

renda da família?

Após, com a juntada do estudo, manifestem-se as partes e o MPE e, na 

sequência, conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 148893 Nr: 3539-12.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ANTÔNIO ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159

 Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, fazendo-o com 

resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$4.000,00, em conformidade com o 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 em julgado, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo, inclusive na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001858-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO TAIGUARA WENGRAT (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1001858-87.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, bem como para se manifestar e 

ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sob 

pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 20 de junho de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011140-64.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA REIS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do(a) REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. . 

SORRISO, 20 de junho de 2018. ELITE CAPITANIO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA PORTO ALEGRE, 2661, CENTRO, SORRISO - MT 

- CEP: 78890-000 TELEFONE: (66) 35449804

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000492-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA QUEVEDO MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A DAS DORES RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000492-76.2017.8.11.0040 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 Reclamante para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, bem como para se manifestar e ditar os rumos do feito, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 20 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011169-17.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELI PASTORELO BENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

GUTEMBERG BENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ BOSCHETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8011169-17.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, bem como para se manifestar e ditar os rumos do feito, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 20 de junho de 2018. Elite Capitanio,Gestora 

Judicial

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020047-28.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA PAZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8020047-28.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ADILES MARIA PAZ DE 

ARRUDA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Considerando-se o retorno 

dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo 

que em caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo. SORRISO, 29 de maio de 2018. Jacob Sauer, 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020044-73.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO MAURICIO FONTORA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 DESPACHO Processo: 

8020044-73.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ADALTO MAURICIO 

FONTORA MAGALHAES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação 

aos rumos do processo, sendo que em caso de inércia o feito deve ser 

arquivado independente de nova conclusão. Em caso de condenação, a 

presente intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do NCPC, ensejando, em 

caso de inércia, a incidência da multa prevista naquele dispositivo. 

SORRISO, 29 de maio de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORVIL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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 DESPACHO Processo: 

8010341-84.2016.8.11.0040. REQUERENTE: DORVIL RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Considerando-se o retorno dos autos 

a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em 

caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo. SORRISO, 29 de maio de 2018. Jacob Sauer, 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001821-60.2016.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANA BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Considerando-se o retorno dos autos 

a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em 

caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo. SORRISO, 29 de maio de 2018. Jacob Sauer, 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010603-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI TEIXEIRA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010603-34.2016.8.11.0040. REQUERENTE: IVANI TEIXEIRA CUNHA 

REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Considerando-se o retorno dos autos 

a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em 

caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo. SORRISO, 5 de junho de 2018. Jacob Sauer, 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEUCIENE REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000907-59.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GEUCIENE REIS DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 
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naquele dispositivo. SORRISO, 5 de junho de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010800-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCILENE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010800-86.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JOYCILENE PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

naquele dispositivo. SORRISO, 7 de junho de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010441-10.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FERNANDO PRINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY BORMANN OAB - MT0012310S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE LOPES DA SILVA MATOS GONZAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010441-10.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: AGNALDO FERNANDO PRINA 

EXECUTADO: ELAINE LOPES DA SILVA MATOS GONZAGA Intime-se a 

parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

SORRISO, 19 de junho de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010789-91.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HSBC S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010789-91.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 27.171,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: SABRINA DA SILVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO HSBC S/A Intime-se a parte reclamante para se 

manifestar acerca do peticionado no ID 12730108, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, renove-se a conclusão. SORRISO, 19 de junho de 2018. Jacob 

Sauer Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-67.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEIDE DE SOUZA COSTA DE MORAIS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CURSINO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRISLAINE SPONCHIADO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIO DALLA VECCHIA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010433-67.2013.8.11.0040. REQUERENTE: ROZINEIDE DE SOUZA COSTA 

DE MORAIS GUEDES REQUERIDO: CURSINO & CIA LTDA - ME I - 

Certifique-se quanto ao decurso do prazo constante nos itens “II” e “III” do 

id. 9180520, renovando-se a conclusão na sequência para análise da 

liberação de valores postulada no id. 9405346. II - Intime-se a parte 

reclamante para juntar cálculo de atualização da dívida, porquanto está 

parcialmente legível aquele realizado no id. 9405346. SORRISO, 19 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002824-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR APARECIDA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002824-50.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: ESLEN PARRON MENDES 

EXECUTADO: ROSIMAR APARECIDA DE LIMA Intime-se a parte exequente 

para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 19 de junho de 

2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002760-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES FRANK MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Enoques Vitorino da Silva OAB - MT0015210A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 1002760-69.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte reclamada de que foi designado o 24 

DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 11H20MIN. para realização da audiência de 

conciliação. Sorriso/MT, 20 de junho de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002760-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES FRANK MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Enoques Vitorino da Silva OAB - MT0015210A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 1002760-69.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 
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cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o 24 DE OUTUBRO 

DE 2018 ÀS 11H20MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 20 de junho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIOELIN MENEGHINI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000892-27.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 6.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MEIRIOELIN 

MENEGHINI DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Tendo em vista que não houve preparo 

(Id. 11498260), julgo deserto o recurso inominado (Id. 8383727), nos 

termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95 e em consonância como Enunciado 

nº 80 do FONAJE. Cumpra-se integralmente a sentença proferida no Id. 

7356164. Sorriso/MT, 18 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011278-31.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO JOSE DE ARAUJO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO OAB - SP0012199A 

(ADVOGADO)

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA OAB - SP0068723A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8011278-31.2015.8.11.0040 EXEQUENTE: MARIANO JOSE DE ARAUJO 

FILHO EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I I – RELATÓRIO. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por MARIANO JOSE DE ARAUJO FILHO em face de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Conforme certidão de ID 9795306, a parte 

autora não se manifestou em relação ao despacho de ID 4509456, 

caracterizando assim o abandono da causa. No mais, relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. II – 

FUNDAMENTOS. Dispõe o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil 

que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;. Nesses termos, a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. III – 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença no sentido de JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução 

de mérito, em conformidade com a regra do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, dispensada a anuência da parte reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 51, §1º). Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 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. 9099/95 JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz 

Leigo. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Isento de custas e 

honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011278-31.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO JOSE DE ARAUJO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO OAB - SP0012199A 

(ADVOGADO)

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA OAB - SP0068723A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8011278-31.2015.8.11.0040 EXEQUENTE: MARIANO JOSE DE ARAUJO 

FILHO EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I I – RELATÓRIO. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por MARIANO JOSE DE ARAUJO FILHO em face de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Conforme certidão de ID 9795306, a parte 

autora não se manifestou em relação ao despacho de ID 4509456, 

caracterizando assim o abandono da causa. No mais, relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. II – 

FUNDAMENTOS. Dispõe o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil 

que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;. Nesses termos, a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. III – 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença no sentido de JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução 

de mérito, em conformidade com a regra do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, dispensada a anuência da parte reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 51, §1º). Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 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. 9099/95 JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz 

Leigo. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Isento de custas e 

honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000400-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR RIBEIRO (EXECUTADO)

FELIPE ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000400-98.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 20 de junho de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RISALVA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamada 

para manifestar acerca da certidão (Id. 13760804), no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA MONTEIRO CALDAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 25 de JULHO de 2018, às 09:20 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003227-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEIME SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003227-82.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DIEIME SOUSA DA SILVA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por DIEIME 

SOUSA DA SILVA em face de ITAU UNIBANCO S/A., alegando, em suma, 

que constatou a existência de registro negativo perante cadastro de 

restrição ao crédito, providenciado pelo reclamado. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer relacionamento com o reclamado, apto a justificar a 

inscrição. Postulou a declaração de inexistência da dívida, bem como a 

reparação pelos danos morais suportados. A parte reclamada, por seu 

turno, alegou que não há ato ilícito por ela praticado, que a dívida é 

legítima, bem como não ocorreu a incidência de danos morais. Para 

comprovar suas alegações juntou cópia do contrato firmado pelo 

reclamante. Pois bem. O reclamante sustenta, com todas as suas forças, 

que não fez qualquer tipo de contratação com o reclamado, sustentando 

que a assinatura do documento é falsa. Por outro lado, o reclamado 

sustenta a existência de relação jurídica com a reclamante, 

consubstanciada no referido documento de contrato. No caso, percebe-se 

que o deslinde da questão está atrelado em saber se a assinatura 

constante no contrato é o não da reclamante, a depender, portanto, de 

prova pericial complexa (perícia grafotécnica), que foge da alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus princípios 

norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse 

sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova técnica é 

admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a 

exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais 

do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado 

para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor 

da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de 

simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser 

considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado 

Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça 

comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento 

constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor 

complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). [sem destaque no original] A 

jurisprudência também é unânime nesse sentido. Confira-se: 

“CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. 

NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL. 

AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 1. 

Considerando que a autora nega seja sua a impressão digital lançada no 

documento da fl. 128 apresentado pela ré, impõe-se seja ratificada a 

sentença de primeiro grau que determinou a extinção do feito, porquanto 

inviável, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a realização de perícia 

técnica visando confirmar a autenticidade da firma apresentada pela 

instituição ré, sobretudo porque a autora é pessoa idosa e analfabeta. A 

mídia acostada aos autos evidencia que a ré Magazine Luiza afirma a 

suposta existência de acordo realizado com a demandante, o que enseja 

ainda maior dúvida quanto à existência ou não de contratação ou fraude. 

2. Em que pese alegue a recorrente não ter contratado qualquer 

empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo controvérsia em 

relação à impressão digital da demandante, necessário o exame do 

documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES 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. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIANDRA SILVA DIAS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: DIANDRA 

SILVA DIAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 12015333), injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, NÃO RESOLVO o mérito. II - Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da 

CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002527-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRUZ DE SOUSA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO REQUERENTE: MARIA CRUZ 

DE SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso, 16 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE ALCANTARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO)

 

Processo: nº 1001461-28.2016.811.0040 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. 13711199 e 13715109 , para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 20 

de Junho de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE ALCANTARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO)

 

Processo: nº 1001461-28.2016.811.0040 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. 13716229 para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 20 de Junho 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003037-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANTONELLI SCHWAAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ EVANGELISTA (ZEZINHO) (REQUERIDO)

 

Processo: 1003037-56.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de extinção 

do feito. Sorriso/MT, 20 de Junho de 2018 Cristiane V. Kuhn Tecnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002971-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SORRISO MECANICA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENEIDE ALVES DA FONSECA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002971-76.2016.8.11.0040 REQUERENTE: SORRISO MECANICA 

AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - ME REQUERIDO: ALDENEIDE ALVES DA 

FONSECA Trata-se de reclamação proposta por SORRISO MECANICA 

AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - ME em face de ALDENEIDE ALVES DA 

FONSECA, em que relata a reclamante que é credora da reclamada no 

valor de R$ 29.616,33 (vinte e nove mil seiscentos e dezesseis reais e 

trinta e três centavos), representadas por meio Cheques. Citada a 

reclamada, a mesma não apresentou contestação, bem como não 

compareceu à audiência de conciliação. No mais, relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. A reclamada foi 

citada de forma eficaz conforme preceitua o Enunciado 5 do FONAJE, 

contudo, sequer demonstrou interesse em participar ativamente dos atos 

processuais, deixando de comparecer à audiência de conciliação e 

apresentar contestação, diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 

da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de tal comando normativo que a revelia 

acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa 

presunção não é absoluta, podendo ser afastada se da análise das 

provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do 

que alega o requerente” (Apelação Cível do Juizado Especial nº 

20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, 

DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, deve prosperar neste feito, 

isso porque a dívida alegada está comprovada pelos cheques, juntado no 

Id. 8762901. Ante o exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 29.616,33 (vinte e 

nove mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, e acrescido de juros 

legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada 

requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. . JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006321-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DA ROCHA CARVALHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: nº 1006321-38.2017.8.11.0040 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. 13472436, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 20 de Junho 

de 2018 Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-70.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE QUADROS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN OSMAR DA ROCHA OAB - MT0004297A-B (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - SP228603-A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802/O-N 

(ADVOGADO)

 

Processo: nº 8010157-70.2012.8.11.0040 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. 12501465, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 20de Junho de 

2018 Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003050-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERITON DOS SANTOS MAGALHAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: nº 1003050-21.2017.8.11.0040 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. 13576272, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 20 de Junho 

de 2018 Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HELIO DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA OAB - MT0006518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: POR DO SOL URBANIZACOES 

LTDA . SORRISO, 20 de junho de 2018. ELITE CAPITANIO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA PORTO ALEGRE, 2661, CENTRO, SORRISO - 

MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: (66) 35449804

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005545-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI VORISEK 78629810149 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASTRID ADRIANE BUTTGEN (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1005545-38-2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Exequente) para se manifestar sobre a 

correspondência devolvida encaminhada a parte Executada com a 

observação de “DESCONHECIDO”. Sorriso/MT, 20 de junho de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005958-51.2017.8.11.0040

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:

NIVA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

NIVA ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1005958-51.2017.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 22 DE 

AGOSTO DE 2018 ÀS 09:40HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 20 de Junho de 2018. Cristiane 

V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001292-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

STTELLA RANAYANE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES 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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001292-07.2017.8.11.0040 REQUERENTE: STTELLA RANAYANE DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

I - A parte reclamante, embora intimada através de seu advogado, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação/instrução e 

julgamento, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da lei n. 9099/95 JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz 

Leigo. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 09 de janeiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002083-73.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

LIDOMAR HOTHOVOLPHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002083-73.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LIDOMAR HOTHOVOLPHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Considerando-se o retorno dos 

autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo 

que em caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo. SORRISO, 14 de maio de 2018. Jacob Sauer, 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010939-72.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE EMANUELLE GUSMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010939-72.2015.8.11.0040. REQUERENTE: DANIELLE EMANUELLE 

GUSMAO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Considerando-se o retorno 

dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo 

que em caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo. SORRISO, 22 de maio de 2018. Jacob Sauer, 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010543-32.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PEREIRA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 DECISÃO Processo: 

8010543-32.2014.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIA PEREIRA DIAS DE 

SOUZA REQUERIDO: CLARO S/A Considerando-se o retorno dos autos a 

esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em 

caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo. SORRISO, 22 de maio de 2018. Jacob Sauer, 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010631-07.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET BRASILIA LTDA (REQUERIDO)

NET SAO PAULO LTDA (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 DECISÃO Processo: 

8010631-07.2013.8.11.0040. REQUERENTE: WILSON FARIAS REQUERIDO: 

NET BRASILIA LTDA, NET SAO PAULO LTDA Intime-se a parte exequente 

acerca do noticiado cumprimento da obrigação (ID 11846152). Após, 

renove-se a conclusão. SORRISO, 22 de maio de 2018. Jacob Sauer, 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-34.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

TELEMIG CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO)

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO)

Raffaela Santos Martins OAB - MT0014516A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010043-34.2012.8.11.0040. REQUERENTE: ANDERSON TEIXEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEMIG CELULAR S/A, RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Considerando-se o 

retorno dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do 

processo, sendo que em caso de inércia o feito deve ser arquivado 

independente de nova conclusão. Em caso de condenação, a presente 

intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, na forma do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de 

inércia, a incidência da multa prevista naquele dispositivo. SORRISO, 23 de 

maio de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALRA FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 DECISÃO Processo: 
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8010114-94.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCINALRA FERREIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Considerando-se o retorno dos 

autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo 

que em caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo. SORRISO, 23 de maio de 2018. Jacob Sauer, 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAMALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (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 DECISÃO Processo: 

1000737-87.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA RAMALHO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - Retifique-se o registro do feito, para que passe a constar 

como cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte devedora, na forma 

do art. 513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III – O 

prazo para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no item 

anterior, sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou 

nova intimação (NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento 

voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para atualização do 

débito, com a incidência da multa acima referida, retornando os autos na 

sequência para análise dos demais pedidos formulados. V – Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 29 de maio de 2018. Jacob Sauer, 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011257-55.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO WEGNYN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011257-55.2015.8.11.0040. REQUERENTE: BRUNO WEGNYN 

REQUERIDO: FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME I - Retifique-se o 

registro do feito, para que passe a constar como cumprimento de 

sentença. II - Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do 

NCPC, para pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o 

fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III – O prazo para impugnação correrá 

do decurso do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento 

voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 

525, caput). IV - Não havendo cumprimento voluntário, fica desde logo 

intimada a parte credora para atualização do débito, com a incidência da 

multa acima referida, retornando os autos na sequência para análise dos 

demais pedidos formulados. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. 

SORRISO, 29 de maio de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010509-57.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA MESQUITA GRUDKA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS ARAUJO PEREZ DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010509-57.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: MARCIA DA SILVA MESQUITA 

GRUDKA EXECUTADO: MARIA DE JESUS ARAUJO PEREZ DA COSTA Não 

consta no feito o número de CPF da parte executada, dado essencial para 

efetivação de penhora online. Assim, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retorne concluso. SORRISO, 29 de maio de 2018. Jacob 

Sauer, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BELIZIO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000708-37.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO PAULO BELIZIO 

CABRAL REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Considerando-se o 

retorno dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do 

processo, sendo que em caso de inércia o feito deve ser arquivado 

independente de nova conclusão. Em caso de condenação, a presente 

intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, na forma do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de 

inércia, a incidência da multa prevista naquele dispositivo. SORRISO, 15 de 

junho de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002367-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CARLOS SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002367-18.2016.8.11.0040. REQUERENTE: WILSON CARLOS SERAFIM 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação 

aos rumos do processo, sendo que em caso de inércia o feito deve ser 

arquivado independente de nova conclusão. Em caso de condenação, a 

presente intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do NCPC, ensejando, em 

caso de inércia, a incidência da multa prevista naquele dispositivo. 

SORRISO, 15 de junho de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A (ADVOGADO)

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001173-46.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FAMAC ACABAMENTOS E 

DECORACOES LTDA - EPP REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação 

aos rumos do processo, sendo que em caso de inércia o feito deve ser 

arquivado independente de nova conclusão. Em caso de condenação, a 

presente intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do NCPC, ensejando, em 

caso de inércia, a incidência da multa prevista naquele dispositivo. 

SORRISO, 15 de junho de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-24.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVINO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

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 DECISÃO Processo: 

8010356-24.2014.8.11.0040. REQUERENTE: EDEVINO DE SIQUEIRA 

REQUERIDO: OI S.A Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

naquele dispositivo. SORRISO, 19 de junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

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 DECISÃO Processo: 

8010315-86.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ASSOCIACAO ATLETICA 

BANCO DO BRASIL REQUERIDO: OI MOVEL S.A Considerando-se o 

retorno dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do 

processo, sendo que em caso de inércia o feito deve ser arquivado 

independente de nova conclusão. Em caso de condenação, a presente 

intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, na forma do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de 

inércia, a incidência da multa prevista naquele dispositivo. SORRISO, 19 de 

junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010761-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIVANIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010761-89.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA LUCIVANIA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 19 de junho de 2018. Jacob Sauer 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ NARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE JESUS SANTOS - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001312-95.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EDUARDO LUIZ NARDI 
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REQUERIDO: ANDRE LUIZ DE JESUS SANTOS - EPP Ante o certificado no 

ID 8243320, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre os 

rumos da execução, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 18 de junho de 2018. Jacob Sauer, 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-22.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JOSE HOLLEVEGER (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)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010231-22.2015.8.11.0040. REQUERENTE: VALMIR JOSE HOLLEVEGER 

REQUERIDO: VIVO S.A. Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

naquele dispositivo. SORRISO, 19 de junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011247-11.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALVES PERUZZOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011247-11.2015.8.11.0040. REQUERENTE: EUNICE ALVES PERUZZOLO 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

naquele dispositivo. SORRISO, 19 de junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010349-61.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FLAVIO JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em caso de 

inércia o feito deve ser arquivado independente de nova conclusão. Em 

caso de condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do 

NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista 

naquele dispositivo. SORRISO, 19 de junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011078-24.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

QUISMAIRA DOS SANTOS PUHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO)

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011078-24.2015.8.11.0040. REQUERENTE: QUISMAIRA DOS SANTOS 

PUHL REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Considerando-se o 

retorno dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do 

processo, sendo que em caso de inércia o feito deve ser arquivado 

independente de nova conclusão. Em caso de condenação, a presente 

intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, na forma do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de 

inércia, a incidência da multa prevista naquele dispositivo. SORRISO, 19 de 

junho de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010548-20.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA TEREZINHA FRONZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (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 DECISÃO Processo: 

8010548-20.2015.8.11.0040. REQUERENTE: VANESSA TEREZINHA 

FRONZA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - Retifiquem-se o registro e a 

autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - 

Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 
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incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 19 de junho de 2018. Jacob Sauer 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010511-27.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANI ELIS GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO)

ANA CAROLINA NOGUEIRA OAB - SP309731 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010511-27.2014.8.11.0040. REQUERENTE: GLEICIANI ELIS GRAMKOW 

REQUERIDO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA 

Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação 

aos rumos do processo, sendo que em caso de inércia o feito deve ser 

arquivado independente de nova conclusão. Em caso de condenação, a 

presente intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do NCPC, ensejando, em 

caso de inércia, a incidência da multa prevista naquele dispositivo. 

SORRISO, 19 de junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010343-54.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ELISANDRA ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Considerando-se o retorno dos autos a 

esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em 

caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo. SORRISO, 19 de junho de 2018. Jacob Sauer, 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001984-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS DE SORRISO (RÉU)

A DE LIMA E SILVA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

THAIS SILVA ESQUIAPATI OAB - SP384530 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRUNO ALBERTO DIAS SOUSA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001984-40.2016.8.11.0040. AUTOR: ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE 

RÉU: A DE LIMA E SILVA - ME, ÁGUAS DE SORRISO Considerando-se o 

retorno dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do 

processo, sendo que em caso de inércia o feito deve ser arquivado 

independente de nova conclusão. Em caso de condenação, a presente 

intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, na forma do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de 

inércia, a incidência da multa prevista naquele dispositivo. SORRISO, 19 de 

junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002271-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO EVERTON LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITISH AIRWAYS PLC (REQUERIDO)

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A (REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

ALESSANDRA ARCE FRETES OAB - MS15711 (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA OAB - PE16983 

(ADVOGADO)

CLOVIS CAVALCANTI ALBUQUERQUE RAMOS NETO OAB - PE28219 

(ADVOGADO)

FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES OAB - RJ91377 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002271-03.2016.8.11.0040. REQUERENTE: SANDRO EVERTON LEAO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A., BRITISH AIRWAYS PLC, IBERIA 

LINEAS AEREAS DE ESPANA S A, ACE SEGURADORA S.A. Ante o 

peticionado nos IDs 13082949 e 13683461, intime-se a parte reclamante 

para, em 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do cumprimento da 

obrigação. Após, renove-se a conclusão. SORRISO, 19 de junho de 2018. 

Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENA PLETSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DE LIMA JUNIOR (REQUERIDO)

EDIVALDO VEÍCULOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010040-40.2016.8.11.0040. REQUERENTE: LUCENA PLETSCH 
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REQUERIDO: EDIVALDO DE LIMA JUNIOR, EDIVALDO VEÍCULOS I - 

Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem com relação 

aos rumos do processo. II – Em caso de condenação, fica a parte 

interessada concitada a observar o disposto no art. 524 do NCPC, em 

nome da cooperação com a celeridade processual e com a efetividade da 

jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se. 

SORRISO, 19 de junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010763-93.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA VERONESI RACOSKI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN OAB - MT0013272A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLCA FASHION CONFECCOES DE ROUPAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

MARGARETE VASCONCELLOS ANVERS OAB - RJ85916 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010763-93.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ALEXANDRA VERONESI 

RACOSKI - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, VOLCA FASHION 

CONFECCOES DE ROUPAS LTDA I - Considerando-se o retorno dos autos 

a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, fica a parte interessada concitada a observar o disposto no 

art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade processual e 

com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e 

arquive-se. SORRISO, 19 de junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010338-66.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE MOTO TAXI DE SORRISO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010338-66.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: VANUZA SAGAIS 

EXECUTADO: ASSOCIACAO DE MOTO TAXI DE SORRISO I - Indefiro o 

pagamento parcelado postulado no id. 12266472, nos termos do art. 916, 

§7º, do NCPC. II - Expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados em juízo, observando-se a conta indicada no id. 12467198. III 

- Intimem-se, devendo a parte exequente se manifestar sobre os rumos da 

execução, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º). SORRISO, 19 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003300-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DUARTE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003300-54.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GUILHERME DUARTE SILVA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A I - Indefiro o pagamento parcelado 

postulado no id. 13535753, nos termos do art. 916, §7º, do NCPC. II - 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em juízo, 

observando-se a conta indicada no id. 13561266. III - Intimem-se, devendo 

a parte exequente se manifestar sobre os rumos da execução, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

SORRISO, 19 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-25.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA LEMANSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010257-25.2012.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANA APARECIDA 

LEMANSKI REQUERIDO: BUNGE ALIMENTOS S/A I - Expeça-se alvará para 

levantamento do valor depositado no id. 13284636, observando-se os 

dados bancários apresentados no id. 13443667. II - Ante o peticionado no 

id. 13443667, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do 

NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante remanescente da condenação (R$1.923,86), nos termos do art. 

523, § 2º, do NCPC. III - Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. IV - Não 

havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar 

atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

manifestando-se acerca dos rumos da execução, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “III”, independente de nova 

intimação, sob pena de extinção. SORRISO, 19 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-70.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR TONINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010437-70.2014.8.11.0040. REQUERENTE: JAIR TONINE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A I - Expeça-se alvará para 

levantamento do valor depositado no id. 13285372, observando-se os 

dados bancários apresentados no id. 13430762. II - Ante o peticionado 

nos ids. 13430762 e 13430838, intime-se a parte executada, na forma do 

art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante remanescente da condenação, nos termos do 

art. 523, § 2º, do NCPC. III - Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
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prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. IV - Não 

havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar 

atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

manifestando-se acerca dos rumos da execução, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “III”, independente de nova 

intimação, sob pena de extinção. SORRISO, 19 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006305-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO JOSE AMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (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 DECISÃO Processo: 

1006305-84.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CAMILO JOSE AMES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - Certifique-se a tempestividade do recurso inominado juntado no ID 

13650081. II - Sendo tempestivo, intime-se as partes recorrida para 

apresentação das contrarrazões, em 10 (dez) dias (Lei n.º 9.099/95, art. 

42, §2º). III - Decorrido o prazo, sem resposta, certifique-se e renove-se a 

conclusão. SORRISO, 18 de junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002883-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (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 DECISÃO Processo: 

1002883-04.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO PARMA TIMIDATI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - Nos termos do art. 463 da CNGC, a concessão da assistência judiciária 

gratuita está condicionada à apresentação da declaração a que alude o 

art. 3º, §2º, da Lei Estadual n.º 7.603/01 (declaração da (s) parte (s), sob 

as penas da lei, no sentido de que não podem prover as custas do 

processo sem privar-se do necessário à sua subsistência). II - Assim 

sendo, intime-se a recorrente para que providencie o atendimento do 

requisito acima indicado ou o recolhimento das custas de preparo do 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção. III – 

Igualmente, optando a parte pela concessão da assistência judiciária 

gratuita, verificado indícios de situação financeira incompatível com as 

carências alegadas, deverá apresentar, no mesmo prazo estipulado 

acima, cópia de declaração de imposto de renda, ou outro documento hábil 

capaz de comprovar a real situação econômica da parte. IV – Decorrido o 

prazo acima, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. 

SORRISO, 15 de junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004757-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KEURI TORRES GALVAO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004757-24.2017.8.11.0040. AUTOR: KEURI TORRES GALVAO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO I – Atendidas as exigências estabelecidas no 

art. 463 da CNGC e nada havendo a indicar que a parte recorrente não 

faça jus ao benefício, defiro a assistência judiciária gratuita postulada pela 

reclamante. II - Tempestivo (Id. 11977544), recebo o recurso inominado (Id. 

12202131), nos efeitos devolutivo e suspensivo, este último a bem de 

evitar dano irreparável à parte recorrente, na medida em que ausente 

urgência extrema da recorrida no recebimento do valor da condenação. III 

- Intime-se a parte recorrida para apresentação das contrarrazões, em 10 

(dez) dias (Lei n.º 9.099/95, art. 42, §2º). IV - Decorrido o prazo, com ou 

sem resposta, certifique-se e remetam-se os autos à Turma Recursal. 

SORRISO, 11 de junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010448-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DEMEIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010448-31.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARCELO DEMEIS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - Tempestivo (Id. 13166843), recebo o recurso inominado (Id. 4311452), 

nos efeitos devolutivo e suspensivo, este último a bem de evitar dano 

irreparável à parte recorrente, na medida em que ausente urgência 

extrema da recorrida no recebimento do valor da condenação. II - Intime-se 

a parte recorrida para apresentação das contrarrazões, em 10 (dez) dias 

(Lei n.º 9.099/95, art. 42, §2º). III - Decorrido o prazo, com ou sem 

resposta, certifique-se e remetam-se os autos à Turma Recursal. 

SORRISO, 13 de junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002686-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR BRESCANSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMPA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002686-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOACIR BRESCANSIN 

REQUERIDO: PAMPA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - ME Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando aos autos a certidão do respectivo protesto, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 do NCPC). Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos imediatamente conclusos. 

SORRISO, 20 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001127-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA MACHADO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA OURIQUES WENGRAT (EXECUTADO)

STATUS COIFFEUR SALAO DE BELEZA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001127-23.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: MARIA MADALENA MACHADO 

DE OLIVEIRA EXECUTADO: STATUS COIFFEUR SALAO DE BELEZA LTDA 

- ME, LAURA OURIQUES WENGRAT I - Retifique-se o registro do feito, 

para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - Intime-se a 

parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para pagamento do 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 

1º) III – O prazo para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado 

no item anterior, sem o pagamento voluntário, independentemente de 

penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo 

cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para 

atualização do débito, com a incidência da multa acima referida, 

retornando os autos na sequência para análise dos demais pedidos 

formulados. V – Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. SORRISO, 19 de 

junho de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001117-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MARIA MATIAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE FERNANDES (REQUERIDO)

JOSE FELIPE FERNANDES POLEGATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001117-76.2018.8.11.0040. REQUERENTE: IVETE MARIA MATIAZZO 

REQUERIDO: JOSE FELIPE FERNANDES POLEGATTO, ELAINE FERNANDES 

I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida ou nomear bens à penhora. II - Não havendo 

pagamento ou garantia da execução no prazo acima, proceda-se à 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais indicações da parte 

exequente. III - Para a hipótese de requerimento de penhora “on-line”, 

observem-se os comandos contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. 

Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V - Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º). SORRISO, 19 de junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003892-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES BRIANEZI (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 DECISÃO Processo: 

1003892-98.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANA PAULA GOMES BRIANEZI Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. I - Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a constar o 

feito como cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a parte 

executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002995-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO ARAGUAIA EIRELI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA BOGO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002995-36.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: AUTO POSTO ARAGUAIA 

EIRELI EXECUTADO: PATRICIA BOGO DOS SANTOS I - Intime-se a parte 

devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) II 

– O prazo para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no 

item anterior, sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora 

ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). III - Não havendo cumprimento 

voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para atualização do 

débito, com a incidência da multa acima referida, retornando os autos na 

sequência para análise dos demais pedidos formulados. IV – Ainda para a 
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hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 15 de junho de 2018. Jacob 

Sauer, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004620-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MAUL GALLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004620-42.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARLI MAUL GALLO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT I - Retifique-se o 

registro do feito, para que passe a constar como cumprimento de 

sentença. II - Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do 

NCPC, para pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o 

fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III – O prazo para impugnação correrá 

do decurso do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento 

voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 

525, caput). IV - Não havendo cumprimento voluntário, fica desde logo 

intimada a parte credora para atualização do débito, com a incidência da 

multa acima referida, retornando os autos na sequência para análise dos 

demais pedidos formulados. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. 

SORRISO, 15 de junho de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001450-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MOLOZZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001450-28.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: A M COMERCIO DE ARTIGOS 

OPTICOS LTDA - ME EXECUTADO: MARIO MOLOZZI I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

ou nomear bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia da 

execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III - Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V - Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

SORRISO, 15 de junho de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011277-46.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORLAN ARAUJO CUNHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011277-46.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: GEORLAN ARAUJO CUNHA 

Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). O 

executado GEORLAN ARAÚJO CUNHA ofereceu exceção de 

pré-executividade em face do exequente KASA FORT MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, aduzindo que o título de crédito objeto da 

execução é inexigível pois: a) houve a quitação do valor de R$19.000,00, 

restando somente a quantia de R$1.000,00 a ser paga ao exequente; b) a 

cártula não possui força executiva. É sabido que a denominada exceção 

de pré-executividade pressupõe discussão de questão de ordem pública, 

que não demande dilação probatória. Com efeito, a exceção 

pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação 

pretoriana, somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez 

verificadas a existência de vícios formais do título executivo, ou quando 

ausentes as condições da ação. Na exceção de pré-executividade 

somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação 

ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de 

defesa, especioso que é não se abre oportunidade para discussões 

respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de 

provas, sendo que as matérias argüíveis devem se limitar a aspectos 

formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas. No caso 

específico, observe-se que a matéria de defesa levantada na exceção de 

pré-executividade diz respeito a suposta quitação do débito e nulidade do 

título por falta de requisito essencial. No que se refere à quitação, 

descabida, pois, a oposição de exceção de pré-executividade. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA ORIGINÁRIA DE AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA 

EXECUTADA. Constituído, de pleno direito, o título executivo, em razão da 

ausência de oposição de embargos à demanda monitória, resulta inviável a 

discussão da existência da dívida pela parte executada. Precedente do 

Superior Tribunal de Justiça. De outra parte, suscita a executada, 

essencialmente, excesso de execução, o que demanda dilação probatória, 
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assim extrapolando o estrito espaço em que admissível a exceção de 

PRÉ-EXECUTIVADE Consequente manutenção da decisão agravada. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70067555458, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 16/06/2016) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃI DE EXCECUÇÃO DE 

CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DE 

EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. A exceção de 

pré-executividade é admitida em hipóteses excepcionais, reservada às 

situações em que o executado alega como matéria de defesa a 

inexistência ou nulidade do título executivo ou questões relacionadas aos 

pressupostos processuais ou condições da ação, as quais são matérias 

de ordem pública. A arguição de excesso de execução é matéria própria 

dos embargos à execução, a teor do contido no art. 917, III do CPC/15, 

devendo ser mantida a rejeição da exceção de pré-executividade oposta. 

NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70072151178, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 

30/03/2017) Desse modo, a alegação da embargante de quitação deve ser 

alegada por meio de embargos à execução. Quanto à alegação de 

nulidade do título cambial por vício de origem, qual seja ausência de 

indicação do lugar onde foi passada e endereço do emitente é passível de 

arguição por meio de exceção de pré-executividade. Entretanto, tais 

alegações também não merecem ser acolhidas. O endereço do emitente 

está devidamente preenchido na nota promissória e supõe-se que foi 

preenchido à época da emissão do título, de modo que não há como ser 

alterado o endereço na cártula toda vez que há mudança de endereço do 

emitente. Quanto à falta do local de emissão, destaca-se que se trata de 

requisito acidental, portanto não essencial, do título, passível de 

complementação com base nos artigos 75 e 76, Anexo I, da Lei Uniforme 

de Genebra (LUG) – Decreto nº 57.663/1966. Nesse sentido: NOTA 

PROMISSÓRIA. REVELIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EM SEDE 

RECURSAL. AUSÊNCIA DA DATA DA EMISSÃO QUE NÃO TORNA O 

TÍTULO NULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. Recurso 

desprovido. Unânime. (Recurso Cível Nº 71005762406, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado 

em 21/11/2016) RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO COM EFICÁCIA 

EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO LOCAL DE PAGAMENTO E DA 

DATA DA EMISSÃO. REQUISITOS ACIDENTAIS DO TÍTULO E QUE PODEM 

SER PREENCHIDOS POSTERIORMENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 75 E 

76 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005345442, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado 

em 27/08/2015) Ante o exposto, com fundamento NÃO ACOLHO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, devendo prosseguir a execução em 

apreço. Ainda, nos termos do artigo 53, §1º da Lei nº 9.099/05, intime-se o 

exequente para que se manifeste acerca dos rumos da execução, sob 

pena de extinção da mesma e, após, caso efetuada a garantia do juízo, 

designe-se nova audiência de conciliação, onde poderá a executada 

oferecer embargos, nos exatos termos do preconizado pela legislação 

citada. Sem custas e honorários. Sorriso/MT, 18 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, 20 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006197-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA WEIDE FIUT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006197-55.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JULIANA WEIDE FIUT 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Narra a parte autora JULIANA 

WEIDE FIUT que no início do mês de julho do ano de 2017 deslocou-se 

para São Paulo, com seu esposo e filhos, pois o seu marido iria fazer uma 

cirurgia. Como era período de férias escolares, resolveu permitir que os 

filhos, de 14 e 7 anos de idade, viajassem até o Rio Grande do Sul passar 

férias com o avô materno. Diz que na data de 11/07/2017 entrou em 

contato com a requerida para saber do procedimento para embarque das 

crianças sozinhas, e foi informada que como uma delas já tinha 14 anos 

completos, bastava tão somente que um dos genitores comparecesse 

para embarcar as crianças, diz que questionou a necessidade de 

autorização judicial, sendo informado a mesma que não era necessário. 

Desse modo adquiriu as passagens para que as crianças viajassem 

sozinhas, no dia 14/07/2017, no voo de São Paulo/SP a Porto Alegre/RS. 

Diz que deixou seu esposo no hotel, o qual estava em pós operatório, e se 

dirigiu ao balcão da requerida no aeroporto para embarcar as crianças, 

sendo informada que só poderiam embarcar com autorização judicial ou se 

um dos genitores acompanhasse os menores na viagem. Diz que de 

maneira desesperada, e visto que o avô das crianças, que reside a 498 

km da capital gaúcha, já estava em Porto Alegre/RS as aguardando 

adquiriu uma passagem de ida e volta pelo preço de R$1.245,80, para que 

pudesse levar os filhos até Porto Alegre. Diz que houve violação do dever 

de informação, pugna pela aplicação do CDC com a total procedência da 

demanda. Requereu, a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos materiais sendo R$1.801,33, bem como a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$34.000,00. A requerida contesta que seus prepostos 

tenham repassado informação errada à requerente, dizendo que tal 

afirmação não é verdadeira. Diz que os seus prepostos são devidamente 

instruídos e recebem treinamento para lidar com problemas de centenas 

de passageiros todos os dias. Afirma que houve desídia da própria 

reclamante, ao não providenciar os documentos necessários para a 

viagem. Diz ser assustador acreditar que a requerente pretendia que a 

requerida embarcasse uma criança sem autorização judicial ou 

acompanhada de um representante legal. 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. (...) O cerne da questão diz respeito acerca da 

falha no dever de informação, identificando-se se teria ou não a preposta 

da parte requerida repassado uma informação errada à parte autora, o 

que fez com que todo o transtorno relatado fosse ocasionado. Para se 

comprovar tal falha, imprescindível que fosse ouvida a ligação que a parte 

autora relata ter efetuado ao call center da requerida, onde lhe foi dito que 

não necessitaria de autorização judicial para a viagem, a qual entretanto 

não veio aos autos. No áudio juntado com a petição inicial, a requerida 

solicita tal gravação, entretanto a mesma não menciona qualquer número 

de protocolo da ligação, o que traria mais confiabilidade que houve mesmo 

tal ligação. Embora o caso seja de típica relação de consumo, o 

consumidor deve produzir prova mínima do seu direito, o que a parte 

autora não fez. Ainda que assim não fosse, não pode imaginar a parte 

autora que a empresa ré iria contra disposição legal, prevista no artigo 83 

do ECA, permitindo embarque de menor de 12 anos sem acompanhamento 

de responsável legal e sem autorização judicial: Art. 83. Nenhuma criança 
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poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos 

pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. § 1º A 

autorização não será exigida quando: a) tratar-se de comarca contígua à 

da residência da criança, se na mesma unidade da Federação, ou incluída 

na mesma região metropolitana; b) a criança estiver acompanhada: 1) de 

ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado 

documentalmente o parentesco; 2) de pessoa maior, expressamente 

autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Ainda, uma simples busca no 

buscador “google” traria uma grande gama de informações que 

demonstram a necessidade de autorização judicial ou acompanhamento 

por um responsável legal para a viagem de uma criança menor. Até no site 

da companhia aérea requerida consta que menores de 12 anos 

necessitam de autorização judicial para viajar desacompanhados caso 

não estejam na presença de um responsável legal. Desse modo, tenho 

que não há como se reconhecer responsabilidade da requerida no evento 

ocorrido. Inegáveis os transtornos por que passou a parte autora, 

entretanto tenho que a mesma não se desincumbiu de provar que entrou 

em contato solicitando informações, e também pecou ao não buscar saber 

por outros meios como a legislação trata a questão da viagem de menores 

desacompanhados, de modo que improcede o pedido inicial. Ante o 

exposto, opino por julgar improcedente a presente demanda. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 13 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, 20 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010929-96.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERRONATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO LAZZARI ANGHINONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010929-96.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: ELIAS FERRONATO 

EXECUTADO: CARLOS EDUARDO LAZZARI ANGHINONI I - Embora 

intimada (Id. 12396142), a parte exequente manteve-se inerte, não 

providenciando o impulso processual necessário, de modo que 

caracterizado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. II - Diante 

disso, atento ao disposto no art. 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, em conformidade com a 

regra do art. 485, III, do NCPC. III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. IV - 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 19 de junho de 2018. 

Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010590-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA GABRYELA ALMEIDA DEON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010590-35.2016.8.11.0040. REQUERENTE: KARLA GABRYELA ALMEIDA 

DEON REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A I - A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação (ID 4805002), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. 

II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo 

ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - 

e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se. SORRISO, 18 de junho de 2018. Jacob Sauer 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010681-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DORNELES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (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: 

8010681-28.2016.8.11.0040. REQUERENTE: DEBORA DORNELES SOARES 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação (ID 4805693), razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV 

- Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se. SORRISO, 18 de 

junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010643-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (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: 

8010643-16.2016.8.11.0040. REQUERENTE: DAMIAO CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação (ID 4805736), razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV 

- Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se. SORRISO, 18 de 

junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010660-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA CUTRIM SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010660-52.2016.8.11.0040. REQUERENTE: LEIDIANA CUTRIM SANTOS 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. I - A parte reclamante, injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação (ID 4803280), razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV 

- Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se. SORRISO, 18 de 

junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003413-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAEL SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003413-08.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LAEL SILVA SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação (ID 10885277), razão pela qual, 

com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV 

- Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se. SORRISO, 18 de 

junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010385-74.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS MARQUES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010385-74.2014.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DE JESUS MARQUES 

LOPES REQUERIDO: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES 

S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL I - Embora intimada (ID 10983511), a 

parte reclamante manteve-se inerte, não providenciando o impulso 

processual necessário, de modo que caracterizado o abandono da causa 

por mais de 30 (trinta) dias. II - Diante disso, atento ao disposto no art. 51, 

§1º, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução 

de mérito, em conformidade com a regra do art. 485, III, do NCPC. III - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. IV - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 16 de maio de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002242-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYAN VIEIRA DE ARAUJO 04254604106 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002242-16.2017.8.11.0040. REQUERENTE: OZEIAS MATERIAL ELETRICO 

EIRELI - ME REQUERIDO: RAYAN VIEIRA DE ARAUJO 04254604106 I - A 

parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação (ID 11113334), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, 

da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de 

mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo 

ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - 

e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se. SORRISO, 18 de junho de 2018. Jacob Sauer, 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN CIRILO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002241-31.2017.8.11.0040. REQUERENTE: OZEIAS MATERIAL ELETRICO 

EIRELI - ME REQUERIDO: CRISTIAN CIRILO DA SILVA I - A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação (ID 11113181), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, 

da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de 

mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo 

ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - 

e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se. SORRISO, 18 de junho de 2018. Jacob Sauer, 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002244-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002244-83.2017.8.11.0040. REQUERENTE: OZEIAS MATERIAL ELETRICO 

EIRELI - ME REQUERIDO: JOSE CARVALHO DA SILVA I - A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação (ID 11113758), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, 

da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de 

mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo 

ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - 

e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se. SORRISO, 18 de junho de 2018. Jacob Sauer, 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002243-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002243-98.2017.8.11.0040. REQUERENTE: OZEIAS MATERIAL ELETRICO 

EIRELI - ME REQUERIDO: JOAO DE MELLO I - A parte reclamante, 
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injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

11113492), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. SORRISO, 18 de junho de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011043-64.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUDIM & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 

8011043-64.2015.8.11.0040. REQUERENTE: GUDIM & MACHADO LTDA - 

ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 13510491, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no id. 13548234, 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. 

13548234. 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, 19 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002421-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM VELOSO DOS SANTOS SOST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002421-81.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CARMEM VELOSO DOS 

SANTOS SOST REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Tendo em vista o 

depósito acostado no id. 12871417, bem como a manifestação da parte 

reclamante constante no id. 13025961, 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. 13025961. 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, 19 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003697-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEILSON ROCHA DE LIMA (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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003697-16.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VANDEILSON ROCHA DE 

LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. De acordo com a letra do art. 48 da Lei n. 

9.099/95, “caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil”, quais sejam, 

obscuridade, contradição, omissão, dúvida e corrigir erro material. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, em que pesem as alegações da 

parte embargante, não demonstrou a existência dos defeitos na decisão 

embargada, conforme os conceitos acima delineados, competindo ao 

interessado buscar os meios recursais próprios para a reforma da 

sentença. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO 

PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor do exequente na 

forma determinada no id. 12871287, observando-se a conta bancária 

indicada no id. 13191810. SORRISO, 19 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005137-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005137-47.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ELIZANGELA ALVES 

BEZERRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Tendo em vista o 

depósito acostado no id. 13509863, bem como a manifestação da parte 

reclamante constante no id. 13539724, 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. 13539724. 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, 19 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002209-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002209-60.2016.8.11.0040. REQUERENTE: PATRICIA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 12940707, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no id. 12997494, 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. 

12997494. 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, 19 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

8010144-32.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ROSINEIA DOS SANTOS 

SOARES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, I - 

Tendo em vista o depósito acostado no id. 12487069, bem como a 

manifestação da parte reclamante constante no id. 12952781, 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. 12952781. 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, 19 de junho de 2018. JACOB SAUER 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010292-77.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIANO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010292-77.2015.8.11.0040. REQUERENTE: LOURIANO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: MOTO IDEAL LTDA I - Tendo em vista o depósito acostado no 

id. 12939847, bem como a manifestação da parte reclamante constante no 

id. 12895242, 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. 12895242. 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, 19 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005022-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A (ADVOGADO)

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005022-26.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARCELO SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS I - Tendo em vista o 

depósito acostado no id. 13288981, bem como a manifestação da parte 

reclamante constante no id. 13326468, 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. 13326468. 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, 19 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003722-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILHAS DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1003722-29.2017.8.11.0040. REQUERENTE: WILHAS DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 12796038, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no id. 12980797, 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. 

12980797. 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, 19 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011298-22.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO VICENTE ANDRADE DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO VICENTE ANDRADE DINIZ OAB - MT0014907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011298-22.2015.8.11.0040. REQUERENTE: JULIO VICENTE ANDRADE 

DINIZ REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 13288546, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no id. 13294447, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 
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reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

13294447. 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, 19 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-10.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

CARLA LAGEMANN OAB - MT0015737A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010053-10.2014.8.11.0040. REQUERENTE: VALDIRENE RODRIGUES 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 13286164, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no id. 13298268, 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. 

13298268. 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, 19 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011086-98.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PHEROLLI KAROLINA UCHAKI VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011086-98.2015.8.11.0040. REQUERENTE: PHEROLLI KAROLINA UCHAKI 

VIEIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 13453714, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no id. 13574031, 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. 

13574031. 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, 19 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-34.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA MARAFON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA OAB - MT0006518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010959-34.2013.8.11.0040. REQUERENTE: NEURA MARAFON 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 12637764, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no id. 13473163, 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. 

13473163. 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, 19 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010911-07.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA KAZUE KAJIYAMA (REQUERENTE)

MARIO DO CARMO ODA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI OAB - MT0012699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PADARIA DA RUA F EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010911-07.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MARIO DO CARMO ODA, 

SILVANA KAZUE KAJIYAMA REQUERIDO: PADARIA DA RUA F EIRELI - 

ME I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 13382219, bem como a 

manifestação da parte reclamante constante no id. 13652488, 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. 13652488. 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, 19 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DA SILVA FLAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010060-31.2016.8.11.0040. REQUERENTE: HUDSON DA SILVA FLAGAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 12580750, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no id. 13213646, 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. 

13213646. 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, 19 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002019-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIO LUIZ KARNOPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002019-63.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ELVIO LUIZ KARNOPP 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A I - Tendo em vista o depósito acostado 

no id. 13339623, bem como a manifestação da parte reclamante constante 

no id. 13490491, 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. 

13490491. 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, 19 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010755-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNI COSTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI OAB - MT0011350A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 

8010755-82.2016.8.11.0040. REQUERENTE: GIOVANNI COSTA ALVES 

REQUERIDO: CLARO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 

13170361, bem como a manifestação da parte reclamante constante no id. 

13170364, 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. 13170364. 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, 19 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010808-97.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GONZALES MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (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: 

8010808-97.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ELIAS GONZALES MOLINA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 13413544, bem como a 

manifestação da parte reclamante constante no id. 13470471, 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. 13470471. 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, 19 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010530-96.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BICICLETARIA ANDREGHETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER ANDREGHETTO OAB - MT0009431A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUNA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS EIRELI - 

ME (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (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: 

8010530-96.2015.8.11.0040. REQUERENTE: BICICLETARIA ANDREGHETTO 

LTDA - ME REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LUNA 

COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS EIRELI - ME I - 

Tendo em vista o depósito acostado no id. 13556649, bem como a 

manifestação da parte reclamante constante no id. 13618719, 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. 13618719. III - Oficie-se ao 

Tabelionato de Protestos desta Comarca, para que proceda ao 

cancelamento do protesto objeto da lide. IV - Julgo extinto o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. V - Isento de custas e honorários. VI - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VII - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 19 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004927-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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 Numero do Processo: 

1004927-93.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA COSTA 

DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 
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obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 12 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. 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: 1006763-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON DA CONCEICAO ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006763-04.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RONILSON DA CONCEICAO 

ABREU REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá para “I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 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. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de junho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003913-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL FERREIRA DOS SANTOS (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 Numero do Processo: 

1003913-74.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ADRIEL FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá para “I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os embargos 
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declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 14 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. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de junho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005405-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LINDERMAIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (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 Numero do Processo: 

1005405-04.2017.8.11.0040 REQUERENTE: REINALDO LINDERMAIER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

O cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da 

Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos 

de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De 

acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos 

embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) A 

inscrição indevida, conforme relatado pela própria parte autora nos 

embargos de declaração apresentados, trata-se de descumprimento de 

tutela de urgência concedida, de modo que deve ser discutida em fase de 

cumprimento de sentença, não havendo omissão na decisão embargada. 

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 15 de 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. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de junho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005403-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CARNIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005403-34.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DOUGLAS CARNIEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

O cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da 

Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos 

de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De 

acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos 

embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Vale 

ressaltar que não há prova de inscrição efetiva do nome do autor nos 

órgãos de restrição ao crédito, apenas ameaça de inscrição, o que por si 

só não gera dano moral. Ademais, se houve inscrição efetiva após o 

deferimento da tutela de urgência, prova essa que não veio aos autos, tal 

inscrição deve ser discutida em fase de cumprimento de sentença, pois 

trata-se de descumprimento de decisão judicial. Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a 

contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do 

Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 15 de 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. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002965-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODETI PEREIRA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002965-35.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ODETI PEREIRA GUEDES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por 

ODETI PEREIRA GUEDES contra sentença dos autos. O cabimento dos 

embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados 

Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) . O Código Civil, por sua 

vez, assim trata dos embargos declaratórios: Art. 1.022. Cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; Alega o embargante que 

houve omissão na sentença ora embargada, porquanto a mesma 

condenou o reclamante ao pagamento de custas, deixando de apreciar o 

pedido de concessão de gratuidade de justiça. Com efeito, verifico que a 

sentença foi omissa nesse ponto. Assim, atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada havendo a indicar que a parte 

reclamante não faça jus ao benefício, defiro a assistência judiciária 

gratuita postulada no ID 8154072. DISPOSITIVO Face ao exposto opino 

pelo ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração, dando-lhes provimento 

para conceder à parte autora o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 15 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. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de junho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002655-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE ROGOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002655-29.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROSE ROGOSKI REQUERIDO: 

BANCO HONDA S/A., MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA O 

cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da 

Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos 

de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De 

acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos 
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embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Vale 

ressaltar que não houve erro ou omissão na sentença embargada, 

porquanto eventual pagamento do valor da condenação deve ser 

comprovada em fase de cumprimento de sentença, sendo que na 

sentença ora embargada apenas se reconheceu que faz a parte autora 

jus à devolução de tal valor. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e 

lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. 

Sorriso/MT, 15 de 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. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004730-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI LERMENN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (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 Numero do Processo: 

1004730-41.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCINEI LERMENN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

O cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da 

Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos 

de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De 

acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos 

embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 15 de 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. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de junho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006195-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006195-85.2017.8.11.0040 REQUERENTE: NILVA DE BRITO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Vale 

ressaltar que além do atestado juntado ser de data anterior à data da 

audiência, o mesmo somente foi juntado após a realizada desta. Ademais, 

o atestado juntado não menciona a impossibilidade de locomoção. Nesse 

sentido: EMENTA - JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. AÇÃO 

COBRANÇA HONORÁRIOS - AUSENCIA AUDIENCIA CONCILIAÇÃO - 

ATESTADO MEDICO QUE NÃO AFIRMA A IMPOSSIBILIDADE DE 

LOCOMOÇÃO DA RECLAMADA - REVELIA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, 

COM SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE ACÓRDÃO CONFORME 

DISPÕE A PARTE FINAL DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A 

RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM 15% DO VALOR DA CAUSA, CUJA EXIGIBILIDADE 

RESTA SUSPENSA EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NOS TERMOS 

DA LEI N. 1.060/50. (RI 235/2010, DRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 4ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 16/06/2010, Publicado no DJE 29/09/2010) 

(grifo intencional). Ementa: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE 

TRÃNSITO. TRANSFERÊNCIA DA AUDIÊNCIA EM TRÊS OPORTUNIDADES 

EM RAZÃO DE ATESTADOS JUNTADOS PELA DEMANDADA. ÙLTIMO 

DELES SEM JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOÇÃO. 

REVELIA DECRETADA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA 

AFASTADA. PROVA EXISTENTE QUE CORROBORA TESE DA INICIAL DE 

CULPA DA RÉ NA COLISÃO. SAÍDA DE ESTACIONAMENTO SEM AS 

CAUTELAS DEVIDAS INTERCEPTANDO Á FRENTE DO VEÍCULO DA 

AUTORA QUE TRANSITAVA NA PREFERENCIAL. DANOS NOS VEÍCULOS 

COMPATÍVEIS COM A COLISÃO E ORÇAMENTOS JUNTADOS. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005021340, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 29/08/2014) Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a 

contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do 

Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 19 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. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006193-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA DE BRITO (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006193-18.2017.8.11.0040 REQUERENTE: NILVA DE BRITO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 
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qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Vale 

ressaltar que além do atestado juntado ser de data anterior à data da 

audiência, o mesmo somente foi juntado após a realizada desta. Ademais, 

o atestado juntado não menciona a impossibilidade de locomoção. Nesse 

sentido: EMENTA - JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. AÇÃO 

COBRANÇA HONORÁRIOS - AUSENCIA AUDIENCIA CONCILIAÇÃO - 

ATESTADO MEDICO QUE NÃO AFIRMA A IMPOSSIBILIDADE DE 

LOCOMOÇÃO DA RECLAMADA - REVELIA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, 

COM SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE ACÓRDÃO CONFORME 

DISPÕE A PARTE FINAL DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A 

RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM 15% DO VALOR DA CAUSA, CUJA EXIGIBILIDADE 

RESTA SUSPENSA EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NOS TERMOS 

DA LEI N. 1.060/50. (RI 235/2010, DRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 4ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 16/06/2010, Publicado no DJE 29/09/2010) 

(grifo intencional). Ementa: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE 

TRÃNSITO. TRANSFERÊNCIA DA AUDIÊNCIA EM TRÊS OPORTUNIDADES 

EM RAZÃO DE ATESTADOS JUNTADOS PELA DEMANDADA. ÙLTIMO 

DELES SEM JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOÇÃO. 

REVELIA DECRETADA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA 

AFASTADA. PROVA EXISTENTE QUE CORROBORA TESE DA INICIAL DE 

CULPA DA RÉ NA COLISÃO. SAÍDA DE ESTACIONAMENTO SEM AS 

CAUTELAS DEVIDAS INTERCEPTANDO Á FRENTE DO VEÍCULO DA 

AUTORA QUE TRANSITAVA NA PREFERENCIAL. DANOS NOS VEÍCULOS 

COMPATÍVEIS COM A COLISÃO E ORÇAMENTOS JUNTADOS. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005021340, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 29/08/2014) Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a 

contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do 

Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 19 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. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001695-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001695-10.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO APARECIDO DE 

CARVALHO REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. RELATÓRIO Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei 

nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de embargos de declaração 

opostos por CLARO S/A contra sentença dos autos. O cabimento dos 

embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados 

Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) . O Código Civil, por sua 

vez, assim trata dos embargos declaratórios: Art. 1.022. Cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; Alega o 

reclamada/embargante que houve erro na sentença, pois condenou ao 

pagamento de indenização por danos morais sendo que não houve pedido 

de tal por parte do autor. Com efeito, verifico que a sentença foi omissa no 

que se refere a tal ponto, assim, acolho os presentes embargos, a fim de 

que seja modificada a sentença prolatada e retifico o dispositivo da 

sentença. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pelo ACOLHIMENTO dos 

Embargos de Declaração, dando-lhe provimento para retificar o dispositivo 

da sentença, que passará a ser redigido da seguinte forma: “Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de anular as faturas 

impugnadas pela reclamante, referentes 06/2016 (R$236,86), 07/2016 

(R$102,72) e 08/2016 (R$168,63), devendo a reclamada emitir faturas de 

cobrança do consumo no período impugnado pela média de consumo dos 

três meses imediatamente anteriores e compensar, este débito ou de 

faturas futuras, com eventual crédito advindo de pagamentos realizados 

pelo reclamante. Convolo em definitiva a medida liminar requerida ”. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 15 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, 20 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006251-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANA DENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-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: 

1006251-21.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RAIANA DENTI REQUERIDO: 

UNIC SORRISO LTDA Narra a parte autora, RAIANA DENTI, que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida do seu nome efetuada pela 

requerida. Diz ser aluna da ré mas que não há débitos em aberto, tendo 

sido todos eles quitados. Requer: a) a declaração da inexistência do 

débito; b) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais; c) a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Foi deferida a medida liminar, e determinada a inversão do ônus da 

prova. A requerida contesta discorrendo acerca da legalidade do débito. 

Cita a realização de um acordo em 01/12/2017 e o não pagamento do 

mesmo, o que alcançou o valor de R$152,43. Pugna pela inexistência de 

danos morais. Quanto à inscrição indevida, a requerente afirma que 

contratou os serviços fornecidos pela IES, sendo estudante da 

universidade, mas que nada deve à mesma. O valor inscrito foi de 

R$226,63 com relação ao contrato AG00000003869102, cujo vencimento 
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se deu em 10/11/2017 e inclusão no SPC em 28/11/2017. 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 requerida, contudo, não 

demonstrou a legalidade da cobrança, em primeiro lugar pois a autora 

juntou a inicial comprovante de SPC em que o débito é de R$226,63, 

conforme referido acima, entretanto, na contestação não há qualquer 

referência acerca de tal débito. Diz a universidade que há um débito em 

aberto, entretanto o mesmo é de valor diverso do que originou a inscrição 

ora impugnada. Assim, não há nos autos prova da legalidade inscrição e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da legalidade da 

cobrança do débito. 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$ 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 quando da inscrição ora 

impugnada, o que afastaria a condenação por danos morais. DISPOSITIVO 

Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) 

Declarar a ilegalidade da inscrição do débito no valor de R$226,63 com 

relação ao contrato AG00000003869102, determinando a baixa do nome 

da autora dos cadastros restritivos; 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, 13 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, 20 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006265-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ALVEZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)
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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: 

1006265-05.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VANESSA ALVEZ DE SOUZA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Narra a parte autora, VANESSA ALVES DE SOUZA, que contratou os 

serviços da requerida e vem enfrentando recorrentes transtornos em 

razão da prestação de serviços em desconformidade com o contratado. 

Diz que solicitou um plano CLARO TV no valor mensal de R$49,90 e que 

vem sofrendo cobranças no valor de R$110,80, o que resultou na sua 

inscrição indevida no SPC. Requer seja declarada a inexistência do débito 

e seja condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$10.000,00. A requerida pugna pela improcedência da 

ação por ser regular o débito cobrado. Sustenta que o serviço tratava-se 

um plano CLARO TV inicialmente no valor mensal de R$69,90 que 

posteriormente, por solicitação da autora passou a ser de R$125,90. Diz 

que os valores foram cobrados de acordo com o que foi contratado pela 

autora e que a inscrição se deu por desídia da parte autora que não 

efetuou os pagamentos. Pugna pela improcedência da demanda. 

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. O art. 319 do CPC não traz o comprovante de endereço como 

requisito indispensável para o recebimento da petição inicial, sendo 

suficiente a indicação da residência do autor. A requerente alega que 

contratou os serviços com a requerida por um valor de R$49,90 mensais, 

e que o mesmo não foi prestado de forma satisfatória, entretanto, não 

apresenta o número de algum protocolo de atendimento ou fatura que 

comprove que vinha realmente pagando tal valor mensal. A requerida, 

prova ainda que existem 5 faturas em aberto, dos meses de julho, agosto, 

novembro e dezembro de 2015, bem como de abril de 2017. Ainda 

vislumbra-se que a fatura que originou a inscrição refere-se ao mês de 

julho de 2015, do qual não há prova de quitação. Assim, tenho que não 

merece prosperar a presente ação, pois embora incida no caso o Código 

de Defesa do Consumidor, com a regra da inversão do ônus da prova, o 

mesmo não exime totalmente a parte autora de trazer o mínimo de 

elementos para provar o seu direito. Tais provas acima citadas seriam de 

fácil produção pela parte autora, e embasariam ainda que minimamente 

seus argumentos. Desse modo, tenho que improcede a presente ação. 

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 Togado do Juizado Especial Cível 

para homologação. Sorriso/MT, 13 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, 20 de junho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006268-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ALVEZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006268-57.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VANESSA ALVEZ DE SOUZA 

REQUERIDO: OI S/A Narra a parte autora, VANESSA ALVES DE SOUZA, 

que constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito referente a dívida junto à requerida no valor de R$281,14 com 

relação ao contrato 5052793096. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido, visto que não efetuou compras ou contratou 

serviços da empresa requerida, não possuindo com esta qualquer relação 

jurídica. Requer seja declarada a inexistência do débito e seja condenada 

a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$10.000,00. A requerida, OI 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 fixa número 65-35450393 e ficou ativa 

por mais de um ano no mesmo endereço exposto na inicial. Diz que não há 

fraude, tendo sido a contratação realizada pela parte autora. Pugna pela 

improcedência da demanda. 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 

endereço nas faturas é inserido unilateralmente pela requerida, de modo 

que não pode ser levado como prova cabal de contratação, por ser o 

mesmo de fácil modificação. Ainda, plenamente aceitável a contratação 

verbal, mas a mesma deve ser provada com o mínimo de elementos, o que 

não ocorreu nos autos. Ademais, no caso dos autos, como salienta a 

requerida, o serviço contratado foi a instalação de um telefone fixo, de 

modo que fácil seria colher a assinatura do cliente em uma ordem de 

serviço ou contrato, o que não fez a ré. Entretanto, no caso concreto 

improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no momento em 

que ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outras inscrições 

preexistentes, conforme demonstram os documentos juntados na 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, 
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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 do 

débito R$281,14 com relação ao contrato 5052793096, determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em 

relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 13 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, 20 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006269-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ALVEZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006269-42.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VANESSA ALVEZ DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, VANESSA ALVES DE 

SOUZA, que constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito referente a dívida junto à requerida no valor de 

R$66,65 com relação ao contrato 0302944448. Alega que desconhece o 

valor cobrado, sendo o mesmo indevido, visto que não efetuou compras 

ou contratou serviços da empresa requerida, não possuindo com esta 

qualquer relação jurídica. Requer seja declarada a inexistência do débito e 

seja condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$10.000,00. 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 móvel número 65-999415139 e que a parte autora por mera 

liberalidade deixou de efetuar pagamentos. Relata que a contratação foi 

feita inicialmente na modalidade pré-paga, de modo que não há contrato 

escrito a ser apresentado. Pugna pela improcedência da demanda. 

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. 

Ainda, plenamente aceitável a contratação verbal, mas a mesma deve ser 

provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu nos autos. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte 

autora outras inscrições preexistentes, conforme demonstram os 

documentos juntados na 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 do débito de R$66,65 com relação ao contrato 

0302944448, determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos 

cadastros restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos 

termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do 

Juiz Togado do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 13 

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, 20 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002017-30.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002017-30.2016.8.11.0040. REQUERENTE: EDSON SANTOS REIS 

REQUERIDO: VIVO 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, EDSON 

SANTOS REIS, que recentemente tentou efetuar uma compra no crediário, 

a qual foi inviabilizada ante a constatação da negativação do seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Refere que desconhece a 

inscrição no SPC em relação ao contrato nº 0232599532 no valor de 

R$174,70. Requereu a concessão de tutela de urgência antecipada para 

determinar a imediata retirada do seu nome dos cadastros de devedores, 

sob pena de multa diária e, ao final, a procedência da demanda a fim de 

declarar nula a cobrança e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais na quantia equivalente a 40 (quarenta) 

salários mínimos. Foi deferida a tutela de urgência e a inversão do ônus 

probatório. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, afirma ter havido 

regular contratação, e junta telas do sistema que supostamente provam a 

mesma. Pugna pela improcedência da ação por tratar-se a inscrição de 

exercício regular de direito. Afirma ter havido regular contratação e fruição 

dos serviços. Discorre acerca da aceitabilidade das telas sistêmicas como 

meio de prova. 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 que a linha foi contratada pela parte autora, tendo sido 

utilizada. 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 apenas 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 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Não há nos 

autos cópia de contrato ou ao menos gravação da ligação telefônica onde 

supostamente a parte teria contratado os serviços. 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, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

parte 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$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 
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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 inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 0232599532 no valor de R$174,70, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos, confirmando 

a liminar anteriormente concedida; 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 IGP-M 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, 13 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, 20 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004507-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GECIANA SIMAO DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004507-88.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GECIANA SIMAO DE ALMEIDA 

DA SILVA 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, GECIANA SIMÃO DE ALMEIDA DA SILVA, que vem sofrendo 

cobranças indevidas por parte da reclamada, tendo seu nome sido 

negativado em razão de dívida que desconhece, no valor de R$212,45 

com relação ao contrato 0204099114. Requer seja declarada inexigível a 

dívida cobrada, condenando-se a requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais em valor equivalente a 40 salários mínimos. 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, do mesmo modo que os documentos que 

acompanham a inicial embora digam pertencer à mesma pessoa são 

diferentes. 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, 14 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, 20 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001080-49.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO SOUSA SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. A parte autora formulou 

pedido de desistência do processo (ID 12174168). Não tendo havido 

citação da parte adversa, opino pela extinção do presente feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil. Custas pela parte reclamante (artigo 90 NCPC). Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 14 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, 20 de junho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006319-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS APARECIDO DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006319-68.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RUBENS APARECIDO DO 

VALE REQUERIDO: CLARO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, RUBENS APARECIDO DO 

VALE, que foi surpreendida com a informação de que consta a inserção 

do seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Diz 

desconhecer a inscrição no valor de R$315,09 em relação ao contrato 
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121716421, vez que nunca teve vínculo com a requerida. Requer a 

procedência da ação para que seja declarada a inexistência de débito, 

com a imediata retirada do seu nome dos OPC’s e o pagamento de danos 

morais no valor de R$10.000,00. A requerida, CLARO S/A, apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Pois bem, 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. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas da requerente constante em outros documentos nos 

processo, e ainda, por ter a requerida anexado cópias dos documentos 

pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve realmente 

contratação. Assim, tenho que supostamente provada e legitimada a 

inscrição em análise. Cabe referir que além de a assinatura no contrato 

ser idêntica as demais assinaturas dos autos, não há notícia de furto dos 

documentos pessoais da autora. Por fim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Considerando a 

litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao 

pagamento de multa no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em R$10.000,00, bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono 

dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 10% 

(dez) por cento do valor da causa. A cobrança dos honorários arbitrados 

e das custas processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do 

art. 98, §3º, do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a 

cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º). 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, 15 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, 20 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010650-76.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE CRISTINA BIONDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ESCOA TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010650-76.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: LUCIMEIRE CRISTINA BIONDO 

EXECUTADO: CLODOALDO DE OLIVEIRA, ESCOA TRANSPORTES 

LOGISTICA LTDA - ME Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Foi deferido prazo de 5 dias 

ao exequente a fim de se manifestar acerca dos rumos da execução, 

tendo o mesmo permanecido inerte, deixando transcorrer in albis o prazo 

(ID 13689458). Sendo assim, opino pela extinção do presente feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 15 

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, 20 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006561-27.2017.8.11.0040. Narra a parte autora, CLEUDIMAR BARBOSA 

GONÇALVES, que foi surpreendida com uma inscrição indevida do seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nega ter qualquer dívida com a 

requerida. Aduz que nunca fora notificado acerca da inscrição realizada. 

Requer seja declarada a inexistência de débitos, bem como seja 

condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$10.000,00. A requerida sustenta, preliminarmente, inépcia da 

petição inicial por não estar o comprovante de endereço juntado no nome 

da parte autora. Contesta a assinatura oposta pela autora na procuração. 

No mérito afirma ter havido regular contratação e notória prestação de 

serviços. Diz que as cobranças tratam-se de exercício regular de direito. 

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. 

Ainda, não verifico a alegada falsificação de assinatura alegada pela 

requerida, pois apesar de não ser perita para fazer tal análise, a olho nu 

percebe-se que a assinatura é muito semelhante à assinatura que consta 

na carteira de identidade da autora, bem como em outros documentos dos 

autos. Assim, entendo não passar de alegação infundada da parte 

requerida e com mero caráter protelatório. 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 
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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, sendo de fácil 

alteração os dados ali inseridos pela própria reclamada. 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. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outras inscrições preexistentes, 

efetuada por Calcard e Super Lojas União, conforme se verifica através 

de consulta ao SPC que esse juízo tem acesso. 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). Ainda, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, apresentando documento editado a 

fim de que não constassem inscrições prévias que a autora possuía em 

seu nome, com o claro intuito de evitar a aplicação da súmula 385 do STJ, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. 

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$105,84 em relação ao contrato 

0258774509, determinando a baixa definitiva do nome da autora dos 

cadastros restritivos, confirmando a liminar anteriormente deferida. 

Considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em R$10.105,84, 

bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários em 

favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos 

arbitrados em 10% (dez) por cento do valor da causa. A cobrança dos 

honorários arbitrados e das custas processuais, contudo, permanecerá 

suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, porquanto defiro à 

reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita. A suspensão 

não alcançará, contudo, a cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC 

(artigo 98, §4º). 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, 17 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, 20 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: 

1004096-45.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARLENE RAMOS DA SILVA 

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, 

MARLENE RAMOS DA SILVA, que recentemente tentou efetuar uma 

compra no crediário, a qual foi inviabilizada ante a constatação da 

negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Refere 

que desconhece a inscrição no SPC em relação ao contrato nº 

2142551600 no valor de R$82,12. Requereu a concessão de tutela de 

urgência antecipada para determinar a imediata retirada do seu nome dos 

cadastros de devedores, sob pena de multa diária e, ao final, a 

procedência da demanda a fim de declarar nula a cobrança e condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia 

equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. Foi deferida a tutela de 

urgência e a inversão do ônus probatório. A requerida, TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, afirma ter havido regular contratação e notória prestação de 

serviço, e junta telas do sistema que supostamente provam a mesma. 

Pugna pela improcedência da ação por tratar-se a inscrição de exercício 

regular de direito. Afirma ter havido regular contratação e fruição dos 

serviços. Discorre acerca da aceitabilidade das telas sistêmicas como 
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meio de prova. Diz 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 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que a 

linha foi contratada pela parte autora, tendo sido utilizada. 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 apenas 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 dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Não há nos autos cópia de contrato ou ao menos 

gravação da ligação telefônica onde supostamente a parte teria 

contratado os serviços. 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, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da parte 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$ 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 inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 2142551600 no valor de R$82,12, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos, confirmando 

a liminar anteriormente concedida; 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 IGP-M 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, 19 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 
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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, 20 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006772-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006772-63.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOILSON CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, 

JOILSON CONCEIÇÃO DA SILVA, que vem sofrendo cobranças indevidas 

por parte da empresa reclamada. Diz que desconhece todos os débitos 

cobrados pela empresa ré, com relação ao contrato 0238778869 no valor 

de R$209,97. Requereu a procedência da demanda a fim de declarar a 

inexistência de débitos e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais em valor equivalente a 15 salários mínimos. 

A requerida contesta a assinatura oposta pela autora na procuração bem 

como o extrato do SPC juntado aos autos. No mérito afirma ter havido 

regular contratação e notória prestação de serviços, discorre acerca da 

possibilidade de comprovação da contratação por meio de telas 

sistêmicas. Diz que as cobranças tratam-se de exercício regular de direito. 

Argumenta acerca da ausência de dano moral, pugnando pela aplicação 

da súmula 385 do STJ. Não verifico a alegada falsificação de assinatura 

alegada pela requerida, pois apesar de não ser perita para fazer tal 

análise, a olho nu percebe-se que a assinatura é muito semelhante à 

assinatura que consta na carteira de trabalho da parte autora, bem como 

em outros documentos dos autos. Assim, entendo não passar de 

alegação infundada da parte requerida e com mero caráter protelatório. 

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, sendo de fácil 

alteração os dados ali inseridos pela própria reclamada. 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. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outras inscrições preexistentes no 

SERASA, efetuadas pela Secretaria do Estado da Fazenda, conforme se 

verifica através de consulta ao SPC que esse juízo tem acesso. 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 do 

débito com relação ao contrato 0238778869 no valor de R$209,97, 

determinando a baixa definitiva do nome da autora dos cadastros 

restritivos, confirmando a liminar anteriormente deferida. 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, 19 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, 20 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004122-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEUDIANE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004122-43.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA LEUDIANE OLIVEIRA 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, 

MARIA LEUDIANE OLIVEIRA DA SILVA, que recentemente foi até uma loja 

efetuar uma compra, mas no momento que precisou efetuar um crediário 

para parcelamento foi informada que havia uma restrição em seu nome. 

Diz ter convicção de não possuir qualquer dívida que justifique a restrição. 

Requer a procedência da ação para que seja declarada nula a cobrança 

perpetrada (contrato 0258635071 no valor de R$130,03), com a imediata 

retirada do seu nome dos OPC’s o pagamento de danos morais no 

equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. A requerida pugna pela 

improcedência da demanda, referindo ser a inscrição realizada exercício 

regular de direito por ter havida regularidade na contratação dos serviços. 

Afirma que houve pagamentos, e que os mesmos cessaram sem 

explicação. Pugna pela aplicação da Súmula 385 do STJ. Foi deferida a 

tutela de urgência e a inversão do ônus probatório. 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. 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 demonstram os documentos juntados na 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 do 

débito com relação ao contrato 0258635071 no valor de R$130,03, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida, 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 Togado do Juizado 

Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 19 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, 20 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006770-93.2017.8.11.0040. REQUERENTE: KATIA APARECIDA LOPES 

MARCOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, 

KATIA APARECIDA LOPES MARCOS, que vem sofrendo cobranças 

indevidas por parte da empresa reclamada. Diz que desconhece todos os 

débitos cobrados pela empresa ré, com relação ao contrato 0293092494 

no valor de R$263,31. Requereu a procedência da demanda a fim de 
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declarar a inexistência de débitos e condenar a requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais em valor equivalente a 15 salários 

mínimos. A requerida sustenta, preliminarmente, que não houve juntada de 

comprovante de endereço. No mérito, diz que o contrato pode ser 

comprovado através da análise das telas sistêmicas Discorre acerca da 

aceitação das telas como meio de prova válida. Pugna pela ausência de 

dano moral e aplicação da súmula 385 do STJ. 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. 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, sendo de fácil 

alteração os dados ali inseridos pela própria reclamada. 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. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outras inscrições preexistentes, 

efetuada por Du Ceu Moda Intima e CEF, conforme se verifica através de 

consulta ao SPC que esse juízo tem acesso. 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). Ainda, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, apresentando documento editado a 

fim de que não constassem inscrições prévias que a autora possuía em 

seu nome, com o claro intuito de evitar a aplicação da súmula 385 do STJ, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade do débito com relação ao contrato 

0293092494 no valor de R$263,31, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a liminar 

anteriormente deferida. Considerando a litigância de má-fé da reclamante 

(NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

correspondente a 4% (quatro por cento) do valor da causa (NCPC, art. 

81), este fixado em R$14.055,00, bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 10% (dez) por cento do valor 

da causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das custas 

processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da 

multa prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º). 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, 19 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, 20 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE PARISOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000072-71.2017.8.11.0040 (O) Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega o reclamante 

MARCELO JOSÉ PARISOTO, em síntese, que a reclamada ÁGUAS DE 

SORRISO é responsável pelo fornecimento de água na sua residência, 

porém, mesmo sem qualquer débito a reclamada interrompeu o 

abastecimento de água em 09.01.2017 e somente três dias após fora o 
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serviço restabelecido. O reclamante afirma que tem uma filha de quase 

dois anos de idade e na oportunidade estava doente, o que agravou os 

transtornos experimentados com a falta de água. Diante do exposto, 

postulou indenização pelos danos morais suportados. Inexitoso o acordo 

em audiência de conciliação, sobreveio contestação da reclamada, 

alegando que não houve a interrupção no fornecimento de água, não 

havendo razão para indenização por danos morais. Realizada audiência 

de instrução e julgamento, inquiriu-se uma testemunha arrolada pelo 

reclamante. Não há preliminares a serem apreciadas. No que tange ao 

mérito, a questão central reside na ocorrência ou não de falha na 

prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Acresça que houve no caso 

presente decreto de inversão do ônus da prova, em consonância com a 

previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, prospera o pedido inicial, pois 

realmente a reclamada suspendeu o fornecimento de água quando 

inexistia qualquer débito capaz de legitimar o corte. A testemunha ouvida 

em Juízo, Murilo Barddal Machado, afirmou que “tem conhecimento do 

corte de água” na residência do reclamante e que “o corte foi este ano”. 

Portanto, inexistindo dívida e ocorrido o corte, este fora indevido, 

evidenciando falha na prestação do serviço. Desta feita, evidenciada a 

falha na prestação dos serviços, restando claro a existência do nexo 

causal entre a conduta da reclamada e as consequências sofridas pelo 

reclamante com a interrupção indevida do fornecimento de serviço de 

caráter essencial, entendo que se torna justa a indenização moral 

pleiteada, já que a mesma decorre de responsabilidade objetiva. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ADIMPLÊNCIA COMPROVADA - 

ALEGAÇÃO DE ERRO JUSTIFICÁVEL, POR LEITURA INCORRETA DO 

CÓDIGO DE BARRAS - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM 

MINORADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 20, § 4º DO CPC - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A interrupção infundada da 

prestação de serviço público configura a prática de ato ilícito. O fato de o 

consumidor não inadimplente ter, sem justo motivo, a interrupção do 

fornecimento de água de sua residência, por si só gera o dano moral (...) 

(Apelação nº 0003492-71.2011.8.11.0021, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. 

José Zuquim Nogueira. j. 24.02.2015, DJe 10.03.2015). RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - 

ADIMPLÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA - ATO ILÍCITO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM DEVIDO - 

REDUÇÃO PARA ATENDER A REALIDADE FÁTICA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A interrupção do fornecimento do serviço de 

água de consumidor adimplente constitui ato ilícito capaz de ensejar a 

obrigação de indenizar os danos morais. (...) (Apelação nº 

0010307-46.2008.8.11.0003, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho. j. 27.01.2015, DJe 05.02.2015). Nessa linha, 

considerando as circunstâncias do fato, a condição econômica das 

partes, o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da 

indenização por dano moral, reputo adequado o valor de R$2.000,00 (dois 

mil reais), suficiente para compensar o reclamante pela angústia e 

transtornos experimentados, bem como para dissuadir a reclamada a 

repetir o ato ilícito, por meio da melhor gestão de seus departamentos 

administrativo e financeiro. Anoto que, em que pese seja a suspensão em 

si no fornecimento de serviços essenciais capaz de gerar indenização por 

danos morais, fato é que no presente caso o reclamante não comprovou 

quanto perdurou a suspensão, havendo a única testemunha ouvida em 

Juízo afirmado que “não sabe precisar quanto tempo o reclamante ficou 

sem água”, certo, portanto, que a prova do período sem o serviço seria 

capaz de ensejar a condenação em patamar mais elevado, o que não 

ocorreu. O decote da pretensão, todavia, não interfere no grau de 

procedência do pedido, como preconiza a Súmula n. 326 do Superior 

Tribunal de Justiça. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o 

efeito de condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos 

morais, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 20 de setembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121037 Nr: 215-76.2010.811.0055

 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): S. A. GALLEGO COMERCIO - ME, ESTEVAN 

AUGUSTO GALLEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO S/A ingressou com a vertente execução em face de 

S/A GALLEGO COMÉRCIO – ME e ESTEVAN AUGUSTO GALLEGO, 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes informaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela suspensão do feito até o cumprimento do aludido acordo, 

como se vê às fls. 72/74-verso.

Após, intimada a parte exequente para manifestar acerca do cumprimento 

do acordo, valendo o silêncio como quitação, quedou-se inerte (fl. 131).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente execução atingiu o seu 

desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

Custas e honorários conforme acordados.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 214600 Nr: 5654-58.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - SICREDI 

OESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 Vistos.

IRINEU PEDRO MUHL ingressou com a vertente execução de sentença em 

face de BANCO COOPERATIVO SIREDI S/A – SICREDI OESTE-MT (fls. 

258/259-verso), tal qual MARCELO ALVES PUGA ajuizou execução em 

face de SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER e OUTROS (fls. 263/264), 

todos qualificados nos autos.
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Entre um ato e outro, BANCO COOPERATIVO SIREDI S/A – SICREDI 

OESTE-MT quitou a dívida executada por IRINEU PEDRO MUHL, com o 

levantamento da quantia em questão (fls. 268/270), ao passo que 

MARCELO ALVES PUGA e SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER e 

OUTROS entabularam acordo, pugnando pela sua homologação (fls. 

271/272).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as aludidas partes transacionaram às fls. 271/272, não 

restando alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 

840 do Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado às fls. 

271/272 para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, na forma do 

artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas como acordado.

Como já transcorreu o prazo previsto para o cumprimento do acordo 

(16/05/2018 - fl. 36-verso), INTIME-SE a parte exequente MARCELO 

ALVES PUGA para, no prazo de 15 dias, informar se houve o total 

cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS 

para a extinção da execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155474 Nr: 4098-26.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO TRAVAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 208-verso, DEFIRO o prazo de 60 

(sessenta) dias para que a parte autora promova as diligências 

necessárias para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281235 Nr: 10021-57.2018.811.0055

 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: ODETE CICERA DE SOUZA DA SILVA, ANANIAS 

CARLOS DA SILVA, JOSE CEVERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, vê-se na fl. 04 a qualificação de Odete Cicera de 

Souza da Silva, que, conforme tal, figura no polo ativo da demanda. Por 

outro lado, não se vê qualquer indicação de participação da mesma na 

transação extrajudicial de fls. 05/05-verso.

Posto isto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar se 

Odete Cícera de Souza da Silva realmente figura no polo ativo da 

demanda.

À DPE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102162 Nr: 1065-04.2008.811.0055

 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: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E 

FARMACEUTICA S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO AIRES DE MELO - 

OAB:OAB/CE 11.761, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:MT20495/A, ALEXANDRE AGUIAR MAIA - OAB:OAB/CE 10.072, 

JULIANA GUEDES ALMEIDA - OAB:OAB/CE 30.241, MATHEUS 

BRONZEADO TELES - OAB:OAB/CE 36.586, RENIA MARIA BEZERRA 

REIS DE MURO - OAB:21371

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 626, DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias 

para que o Banco demandado promova o pagamento das custas e taxas 

judiciais, bem como custas de distribuição e contadoria, conforme certidão 

de fl. 619.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 185784 Nr: 3379-73.2015.811.0055

 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: SÉRGIO LUIZ BOZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSINO RAMOS NOGUEIRA, 

ESPOLIO DE GESULINA RAMOS NOGUEIRA

 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: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Não obstante o requerimento de fls. 116/117, o feito encontra-se 

sentenciado, inclusive, certificado o respectivo trânsito em julgado (fl. 

110).

Para o cumprimento da sentença, o CRI exige o recolhimento do ITBI (fl. 

114).

 Logo, trata-se de providência que refoge a qualquer intervenção do Juízo, 

já que deve ser solvida diretamente entre a parte e o CRI. Aliás, se se 

deparar com qualquer irresignação em face da exigência do CRI, é 

questão a ser dirimida na Diretoria do Foro.

Posto isso, não se vislumbrando motivação jurídica para a suspensão do 

trâmite processual, INDEFIRO o pleito de fl. 116.

Dessa feita, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 51668 Nr: 1617-37.2006.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839, IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - OAB:MT 11.987, JOSÉ 

CARLOS REZENDE - OAB:9146/MT, José Esteves de Lacerda Filho - 

OAB:OAB/MT 2.492, MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO - OAB:9 

304/MT, SAMUEL FRANCO DA DALIA NETO - OAB:6275/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDILENE JULIÃO DE 

SOUZA - OAB:4.306/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

TRANSLADE-SE cópia da sentença/acórdão e da certidão de trânsito em 

julgado para os autos da execução.

Após, como se vê à fl. 498, a digna advogada Maria Lina Pereira Lopes 

Grego renuncia os poderes que lhe foram substabelecidos à fl. 277. Do 

mesmo modo, à fl. 500, o digno advogado José Esteves de Lacerda Filho 

renúncia aos poderes constituídos pela procuração de fl. 139.

Nessa ordem ideias, o digno advogado Irajá Rezende de Lacerda, 

substabelecido à fl. 289, substabeleceu sem reservas de poderes ao 

advogado José Carlos Rezende.

Porém, como se vê na procuração de fl. 139, ainda permanecem os 

advogados José Carlos Rezende e Antônio Moura Borges com poderes 
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para representar a parte embargante.

 Logo, PROMOVA-SE a retificação na autuação e distribuição para que 

proceda à exclusão dos nomes dos dignos advogados: Maria Lina Pereira 

Lopes Grego, José Esteves de Lacerda Filho e Irajá Rezende de Lacerda, 

tal qual para que proceda à inclusão do advogado Samuel Franco da Dalia 

Neto, substabelecido à fl. 501.

ANOTE-SE que as intimações da parte embargante deveram ser 

publicadas em nome do digno advogado Samuel Franco da Dalia Neto, 

como requerido à fl. 501.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279406 Nr: 8586-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO, RICARDO 

NABOR VESPUCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR COELHO, ALICE KONCIKOVSKI 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:OAB/MT16.156, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Considerando que o objeto da liminar é a reintegração de posse 

da parte autora no imóvel litigioso e que o objeto da vertente adjudicação 

prévia seria justamente angariar elementos de convicção para decidir a 

aludida liminar, resta prejudicada a solenidade. Afinal, como acima 

relatado, a parte demandada informou que o imóvel litigioso está a 

disposição da parte autora. Posto isso, sai a parte demandada cientificada 

de que, a partir da vertente audiência, tem início o prazo para apresentar 

resposta, sob pena de revelia. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Aline Alves Silva, Estagiária de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123327 Nr: 2371-37.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina

 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: ADALBERTO GODOY - 

OAB:87101/SP

 Vistos.

MARCO ANTÔNIO DE MELLO e CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE 

GODOI MELLO ingressou com a vertente execução de título judicial em 

face de COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, houve o pagamento da quantia executada (fl. 

576-verso).

Após, a parte exequente pugnou pelo levantamento de alvará, bem como 

pela extinção do feito (fl. 577).

O alvará fora expedido à fl. 578.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos da sentença prolatada nos autos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271511 Nr: 2363-79.2018.811.0055

 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: ORLANDO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIGRAIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 37, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias 

para que a parte autora comprove o recolhimento das custas e taxa 

judicial, inclusive as devidas ao cartório distribuidor, como determinado à 

fl. 35.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 173843 Nr: 15608-02.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): ELIAS OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 227226 Nr: 16078-62.2016.811.0055

 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: CLAUDIO SCHECHELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 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: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Vistos. Diante do contido às fls. 138/141, INTIME-SE o Banco, pelo seu 

digno advogado, para, no prazo de 15 dias, exibir os documentos, 

conforme sentença de fls. 100/102-verso, nos termos da liminar deferida 

às fls. 29/31-verso, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos 

reais), até o limite de R$ 38.160,00, na forma do artigo 536, § 1º, c/c o 

artigo 400, parágrafo único, ambos do CPC. Além da publicação pelo DJE, 

o que já basta para o aperfeiçoamento da determinação, INTIME-SE, ainda, 

pessoalmente o gerente da agência do Banco do Brasil S/A de Tangará da 

Serra/MT, nos termos da vertente decisão, sendo certo que a multa é de 

responsabilidade da instituição financeira. (...) Ademais, na forma do artigo 

523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo seu digno advogado, para, 

no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também 

de 10%. A parte executada deverá ser alertada que, na forma do artigo 

525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Após, se transcorrer “in albis” o prazo 

para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente para 

atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de 
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Vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que 

servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. 

(...) Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os 

autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121020 Nr: 188-93.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER, JOSÉ MARIA BORTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ISOLA KRUG, RONI KRUG, CENI 

ANGELA KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Rossato - 

OAB:36.779-PR, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO 

BARBOSA - OAB:10061/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pleito de fl. 235, razão por que SUSPENDO a tramitação do 

presente feito pelo prazo ali indicado (30/04/2019 ou até o cumprimento da 

carta precatória).

Escoado o prazo de suspensão do feito, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257143 Nr: 22413-63.2017.811.0055

 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): JOSÉ MARTINS DE MELO

 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:

 Vistos.

Diante do requerimento de fl. 114, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 19 de julho de 2018, às 16h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Soluções e Conflitos desta Comarca.

COMUNIQUE-SE ao Juízo Deprecado acerca da designação da aludida 

solenidade.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259081 Nr: 24097-23.2017.811.0055

 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: CLEUSA ANTONIA RIBEIRO AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:OAB/MG 103.997, MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de destituição da função de perito, formulado pelo perito 

José Ernesto Barbosa de Souza (fl. 154).

Em substituição, NOMEIO o Instituto de Perícias Científicas – IPC (Rua da 

Paz, n. 185, Jardim dos Estados, Campo Grande/MS, telefone: 

67-3041-0000 – e-mail: ipcms@ipcms.com.br), que deverá, no prazo de 05 

dias, manifestar se possui interesse na realização da perícia, nos termos 

da decisão de fls. 148/148-verso, bem como, se aceitar, apresentar 

proposta de honorários.

 Conforme requerido à fl. 151, DEFIRO o prazo de 20 (vinte) dias para que 

o Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, apresente os originais do 

contrato de n. 125079145 e n. 125480524, como determinado à fl. 

148-verso.

Após, CUMPRAM-SE os demais comandos da decisão de fl. 

148/148-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162768 Nr: 14418-38.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

TRANSLADE-SE cópia da sentença/acórdão e da certidão de trânsito em 

julgado para os autos da execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 112512 Nr: 2736-28.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

GERSON PEREIRA BORGES ingressou com a vertente execução de título 

judicial em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora realizada a penhora dos valores executados, 

sendo que o alvará fora expedido à fl. 297.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

INTIME-SE a parte exequente acerca do levantamento dos valores, nos 

termos do artigo 450, § 3º, da CNGC.

P.I.C.

CUSTAS nos termos da sentença/acordão prolatada(o) nos autos.

Após, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277520 Nr: 7009-35.2018.811.0055

 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: ARTHUR GABRIEL DA SILVA, ANA FERNANDA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C 3 ENTRETENIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação/intimação de fl. 34 foi devolvida 

pelo Correio com informação de que "End. Insuficiente" (fl. 35), 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 manifestar, no prazo de cinco dias, pugnando o 

que de direito, tendo em vista a audiência designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281378 Nr: 10129-86.2018.811.0055

 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: DENILDO FEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILTON LUIZ DOS SANTOS, MARCIA 

CRISTINA COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar o estado 

civil ou a existência de união estável dos demandados, na forma do artigo 

319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 

321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276443 Nr: 6062-78.2018.811.0055

 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: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI ingressou com a presente demanda em face de MARCOS 

ANTÔNIO PEREIRA DA CRUZ, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela 

suspensão do feito até o integral cumprimento da avença, somente 

quando deveria ser homologada (fls. 62-verso/64-verso).

Posto isso, SUSPENDO o trâmite processual, na forma do artigo 313, inciso 

II, do CPC.

Transcorrido o prazo previsto para cumprimento do acordo (fl. 63 – item 

“b”), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 187763 Nr: 4812-15.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYA DO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT: 15600

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fl. 294 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que "Mudou-se" (fl. 296), 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 manifestar, no prazo de cinco dias, informando endereço 

atualizado para intimação pessoal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5774 Nr: 588-64.1997.811.0055

 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): DIRCEU DIAS RODRIGUES, LÍDIA LIBERA BENA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT, CRISTIANE YURI 

MATUZAWA - OAB:28.738, Fábio Bertoglio - OAB:36424, Fausto Luís 

Morais da Silva - OAB:36427, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS 

SANTOS - OAB:31694, HÉRICK MARDEGAN - OAB:28.215-SP, ITELVINO 

HOFFMAN - OAB:3441/MT, JOSÉ TADEU DE ALMEIDA BRITO - 

OAB:32.492, Juliana Rui Fernandes dos Reis - OAB:27.702, Kellen 

Cristina Bombonato Santos de Araújo - OAB:36778, LEONARDO 

HENRIQUE BARBOZA - OAB:178.038, Luciana Esteves Marrafão - 

OAB:26346, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB:34206, 

SÉRGIO PAVESI FIGUERÔA - OAB:27.919/PR

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 734, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias 

para que a parte autora promova a diligência necessária para o 

andamento do feito, como determinado à fl. 733.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161030 Nr: 11363-79.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAMBOZZI SOLDAS LTDA, BANCO SAFRA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIAN CARUZO - 

OAB:172..893, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016-CNGC e à r. decisão de fls. 

244, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Matão/SP, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277951 Nr: 7359-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLLA VENDRAME RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVANE SILVA BRITO, SÍLVIO DELMONDES, 

IVO TACH, JURANDY SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as cartas de citação de fls. 10/11 foram devolvidas 

pelo Correio com informação de que “Mudou-se”e "Desconhecido" (fls. 

14/15), 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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276424 Nr: 6047-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CADORE VEÍCULOS EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CADORE VEÍCULOS LTDA. ME ingressou com a presente demanda em 

face de JOSÉ CARLOS FERREIRA, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fls. 33/34).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 33/34, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado às fls. 

33/34 para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, na forma do 

artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas e honorários como acordado.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (12/07/2019 - fl. 

33), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135792 Nr: 5994-75.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI MALAQUIAS DE SOUSA, MANOEL 

MALAQUIAS DA SILVA JUNIOR, CELSO MACHADO DE VASCONCELOS, 

ELIZABETE ROSA DA LUZ VASCONCELOS, CLARINDA DE PAULA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Vistos.

Primeiramente, vê-se à fl. 313 que os dignos advogados Fabíula Müller 

Koenig e Gustavo R. Góes Nicoladelli renunciaram os poderes que lhe 

foram substabelecidos.

Porém, fora juntada às fls. 287-verso/288 procuração outorgando poderes 

ao digno advogado Adriano Athala de Oliveira Shcaira.

Bem por isso, não há qualquer outra providência a ser tomada nos autos, 

nesse sentido, já que a parte autora continua devidamente representada 

por advogado.

Posto isso, AGUARDE-SE o decurso de prazo para manifestação da parte 

autora a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

301/310, conforme certidão de fl. 312.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123326 Nr: 2359-23.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRYSTHYAN C. 134646 - 

OAB:OAB 7.194, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO GODOY - 

OAB:87101/SP

 Vistos.

MARCO ANTÔNIO DE MELLO e CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE 

GODOI MELLO ingressou com a vertente execução de título judicial em 

face de COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, houve o pagamento da quantia executada. Após, a 

parte exequente pugnou pelo levantamento de alvará, bem como pela 

extinção do feito (fl. 316).

O alvará fora expedido à fl. 319.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos da sentença prolatada nos autos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123150 Nr: 2171-30.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZEL TEIXEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:18141-A, ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA - 

OAB:277.014/SP, ANDRÉ COSTA FERRAZ - OAB:271.481-A/SP, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

ELIEZEL TEIXEIRA DE SOUZA ingressou com a vertente execução de título 

judicial em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora realizada a penhora dos valores executados, 

sendo que os alvarás foram expedidos às fls. 430/432.

Após, a parte autora verificou a existência de saldo remanescente na 

conta judicial, pugnando pelo seu levantamento e em seguida pela extinção 

do feito.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos da sentença/acordão prolatada(o) nos autos.

DEFIRO a expedição de alvará exatamente como requerido à fl. 434, 

cumprindo o artigo 450, § 3º, da CNGC, mesmo porque possui procuração 

“ad judicia” para receber e dar quitação (fl. 22).

CUMPRA-SE, ainda, a certidão de impulsionamento de fl. 433.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado e aperfeiçoadas as diligências anteriores, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164708 Nr: 2823-08.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA ME, 

SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA

 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:

 Certifico que a petição de fls. 112/114 (Documento: 275667 - Protocolado 

em 28/03/2018), o advogado da parte autora direcionou ao Juízo da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, mencionando 

número do processo, código e parte requerida alheios a estes autos. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 252 de 795



Inclusive, anexou pagamento de diligência do Oficial de Justiça 

mencionando a referida Comarca, em que pese tenha encaminhado a 

petição pelo PEA à Comarca de Tangará da Serra. Sendo assim, em 

atendimento ao Provimento nº 41/2016-CNGC, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da 

parte autora para que se manifestem nos autos esclarecendo a referida 

situação, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278485 Nr: 7782-80.2018.811.0055

 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: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITON FLAVIO ESPATAN GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DEFIRO de plano a expedição do mandado de pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme inteligência dos artigos 701 e 702, ambos do 

Código de Processo Civil, consignando no mandado que no referido prazo 

a parte ré poderá oferecer embargos que suspenderão a eficácia do 

mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo.

No ponto, deverá, ainda, a parte demandada, oportunamente, informar nos 

autos o seu endereço eletrônico.

No caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 5% 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, “caput”, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264144 Nr: 27793-67.2017.811.0055

 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 TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO MARCOS RODRIGUES, LEIDIMAR 

RICELI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Vistos.

LOTEAMENTO TARUMÃ II LTDA. ingressou com a presente demanda em 

face de ELEANDRO MARCOS RODRIGUES e LEIDIMAR RICELI RODRIGUES, 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela exclusão do demandado Leidimar Riceli Rodrigues do polo 

passivo da presente demanda, bem como pugna pela homologação do 

acordo e pela extinção do feito (fls. 97/100).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 97/100, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DETERMINO a 

retificação do polo passivo para excluir Leidimar Riceli Rodrigues, 

conforme acordado à fl. 97.

No mais, DECLARO EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, 

inciso III, “b”, do CPC.

Custas processuais conforme acordadas.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam o prazo recursal (fl. 100), AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118831 Nr: 8841-21.2009.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, VALDECIR LEAL 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMAR SOUZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Considerando que o expediente forense será das 8h às 12h no dia 27 de 

junho de 2018, nos termos da Portaria n. 629/2018-PRES, datada de 

10/05/2018, REDESIGNO audiência agendada à fl. 265-verso para o dia 25 

de julho de 2018, às 16h00min.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275281 Nr: 5205-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO LUIS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, PORTSEG S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO, pretende alcançar o bem que 

se encontra em posse da parte requerida PAULO SERGIO LUIS FERREIRA, 

em decorrência da cédula de crédito bancário indicado às fls. 11/14.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

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

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pelo instrumento de protesto de fl. 45-verso. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 212482 Nr: 4112-05.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REYNALDO DA COSTA VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos.
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Considerando o conteúdo da decisão monocrática de fls. 139/141, bem 

como o acórdão de fls. 146/148, CUMPRA-SE a decisão de fls. 

83/85-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223936 Nr: 13321-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI LTDA EPP - 

(SUPERMERCADO MONTEIRO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE a partes 

para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108101 Nr: 6766-43.2008.811.0055

 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: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER, DJALMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A, 

HIDROTÉNICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA 

PAPAFILIPAKIS GRAZIANO - OAB:133127/SP, ANDRÉA RIBEIRO 

MOREIRA - OAB:14.471 OAB/DF, ANTONIO VALDIR UBEDA LAMERA - 

OAB:60671/SP, CLAUDIA PINHEIRO DA SILVA FERNANDEZ - 

OAB:100381/RJ, CLAUDIA RAQUEL PRISZKULNIK TUNKEL - 

OAB:125275/SP, FLÁVIA ALVES GIMENEZ VILLANI - OAB:252.843 OAB 

/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, RENATA 

LANCELLOTI ZUCCARO - OAB:233.068 OAB/SP, SIMONE 

GRANDINETTI MITRE - OAB:182685/SP, WILLIAM AKIRA MINAMI - 

OAB:240.330 OAB/SP

 Posto isso, INTIMEM-SE as partes subscritoras da avença para que, no 

prazo de 15 dias, apresentem o acordo original, onde conste a chancela 

original dos seus dignos advogados, oportunidade em que deverão 

informar, mormente a litisdenunciante Compacta Comércio Ltda., acerca da 

sorte da demanda em relação à litisdenunciada Hidrotécnica Comércio e 

Representações Ltda.-ME.Após, ENCAMINHEM-SE os autos à DPE, 

nomeada curadora especial da litisdenunciada Hidrotécnica Comércio e 

Representações Ltda.-ME, para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o 

quanto sustentado pelos demais litigantes.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 163818 Nr: 1210-50.2014.811.0055

 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): INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS MATO 

GROSSO LTDA, THYAGO MANSANO, JULIANA MAZZO, LUIZ CARLOS 

MAZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta da inércia da parte autora em cumprir a determinação de fl. 203, 

não será considerada a cessão de crédito de fls. 201/202.

INTIME-SE a DPE para apresentar resposta conforme consignado da 

decisão de fl. 194.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 59690 Nr: 1337-32.2007.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA MITUZAKI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - 

OAB:MT 11.987, José Esteves de Lacerda Filho - OAB:OAB/MT 

2.492, SAMUEL FRANCO DA DALIA NETO - OAB:6275/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDILENE JULIÃO DE 

SOUZA - OAB:4.306/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

TRANSLADE-SE cópia da sentença/acórdão e da certidão de trânsito em 

julgado para os autos da execução.

No mais, às fls. 270/271, o digno advogado Samuel Franco da Dalia Neto 

juntou substabelecimento outorgado pelo digno advogado Irajá Rezende de 

Lacerda, requerendo que as intimações/citações sejam feitas no nome do 

digno advogado substabelecido. Dessa feita, requer, ainda, que proceda à 

anotação na capa dos autos. Porém, não consta dos autos procuração 

outorgada ao digno advogado Irajá Rezende de Lacerda.

Posto isso, independentemente das providências anteriores, INTIME-SE o 

digno advogado Irajá Rezende de Lacerda para, no prazo de 15 dias, 

apresentar, nos autos, procuração “ad judicia” outorgada pela parte 

embargante.

Caso o digno advogado apresente a referida procuração, PROCEDAM-SE 

às anotações requeridas à fl. 271.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279312 Nr: 8528-45.2018.811.0055

 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): LUCIA DE FATIMA NOBERTO DA COSTA 

MERLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DEFIRO de plano a expedição do mandado de pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme inteligência dos artigos 701 e 702, ambos do 

Código de Processo Civil, consignando no mandado que no referido prazo 

a parte ré poderá oferecer embargos que suspenderão a eficácia do 

mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo.

No caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 5% 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, “caput”, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197724 Nr: 12962-82.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. APARECIDA & CIA LTDA, LUCRECIA 

LIDIANE APARECIDA, ANTONIO ABEL DOS SANTOS
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 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:

 Vistos.

Considerando que foram inexitosas as diligências para localização da 

parte demandada, conforme se colhe dos autos, DEFIRO o pleito de fl. 88 

para a citação por edital.

Logo, CITE-SE por edital, sendo que, desde já, NOMEIO curadora especial 

a digna Defensoria Pública, que deverá ser oportunamente INTIMADA para 

apresentar defesa.

Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 159864 Nr: 9196-89.2013.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADO PAULO DAL CASTEL, MERI REGINA GORETTI 

DAL CASTEL, LEIVA TEREZINHA DONIDA CRESTANI, ILDO CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO SCHNEIDER 

IBAÑEZ - OAB:6281/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 Vistos. Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, por 

carta com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 513, § 4º, do CPC, 

para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 

advocatícios também de 10%. A parte executada deverá ser alertada que, 

na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Após, se transcorrer “in albis” o prazo 

para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente para 

atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de 

Vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que 

servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. 

(...) Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os 

autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228745 Nr: 17400-20.2016.811.0055

 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): LLP DA SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141034 Nr: 355-42.2012.811.0055

 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): FERNANDA DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10.220-MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SUDOESTE DE MATO GROSSO ingressou com a presente demanda em 

face de FERNANDA DA SILVA BARBOSA, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fls. 181/182).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 181/182, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 181/182, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o 

feito até o integral cumprimento do acordo.

Custas e honorários como acordado.

Transcorrido o prazo previsto para cumprimento do acordo (fl. 181 - item 

“b”), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

CIÊNCIA À DPE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154339 Nr: 2971-53.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEU FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA INES TINTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT, RENATA 

MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, RUBIANE 

KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, vê-se que a carta precatória de fl. 74 fora 

devolvida porque a parte autora não recolheu a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, conforme certidão de fl. 88.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de fl. 93.

ENCAMINHE-SE novamente a aludida missiva.

No mais, INTIME-SE a parte autora para, no Juízo Deprecado, promover o 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277316 Nr: 6822-27.2018.811.0055

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DEFIRO de plano a expedição do mandado de pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme inteligência dos artigos 701 e 702, ambos do 

Código de Processo Civil, consignando no mandado que no referido prazo 
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a parte ré poderá oferecer embargos que suspenderão a eficácia do 

mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo.

No caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 5% 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, “caput”, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221393 Nr: 11189-65.2016.811.0055

 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: JANAINA HENRIQUE DIAS DA COSTA, ADELSON DA 

SILVA LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103956 Nr: 2768-67.2008.811.0055

 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: MARIA LOURDES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EVANDRO RIBEIRO, ODETE LUIZA 

FERRAZ RIBEIRO, EVANDRO KENEDY RIBEIRO, MARCIA REGINA RIBEIRO, 

Denise Roosevelt Ribeiro Vendrame, ODETE SEBASTIANA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 Vistos. Primeiramente, não obstante a sentença de fls. 466/472 prever a 

apuração do valor devido por arbitramento, não impede que, diante da 

ausência de insurgência da parte devedora, se acolha de pronto o cálculo 

apresentado. No vertente caso fora justamente isso que ocorreu. Afinal, a 

certidão de fl. 513 revela a inércia da parte executada quando instada a 

impugnar o cálculo de fls. 499/510. Trata-se de direito absolutamente 

disponível, não sendo crível iniciar procedimento para apuração de valor 

que sequer é controvertido pela parte interessada. Posto isso, 

HOMOLOGO o cálculo de fls. 499/510. Logo, na forma do artigo 523 do 

CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo seu digno advogado, para, no 

prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também 

de 10%. A parte executada deverá ser alertada que, na forma do artigo 

525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. (...) Independentemente das providências 

anteriores, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade 

de retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257806 Nr: 23022-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO VARGAS & CIA. LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEON PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS LTDA 

– ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JÚNIOR - OAB:7044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, vale dizer que, compulsando os autos, verifica-se que já 

foram promovidas buscas com a intenção de localizar o executado (fls. 

28/33), inclusive, nos sistemas BACENJUD (fls. 29/30), RENAJUD (fl. 31) e 

INFOJUD (fl. 32/33).

Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão.

Depois, é possível verificar, ainda, que pende de cumprimento a carta 

precatória a ser distribuída na Comarca de Brasnorte/MT (fl. 36) e o 

mandado de citação de fl. 34, conforme certidões de fls. 40 e 41.

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

promover o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme 

certidão de fl. 35, bem como (b) retirar a carta precatória de fl. 36, 

comprovando nos autos a sua distribuição, conforme certidão de fl. 37.

Com a efetivação das diligências, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 253455 Nr: 19536-53.2017.811.0055

 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: ANA CAROLINA FERREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fl. 107 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que "Não Existe o Nr." (fl. 109), e em 

atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

com carga à Defensoria Pública Estadual para ciência da decisão de fl. 

105, bem como para manifestar, no prazo de cinco dias, informando 

endereço atualizado da autora para intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 194570 Nr: 10566-35.2015.811.0055

 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): DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISRAY ARTHUR SANTOS 

ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, GABRIELA BENINE SALICIO - 

OAB:18244, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2018-CNGC e à r. decisão de fls. 

47/47-verso, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória ser 

distribuída na comarca de Goiânia/GO, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136094 Nr: 6320-35.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: WILLIAN CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ESPINDOLA PLEUTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

WILLIAM CARLOS DA SILVA ingressou com a vertente execução de título 

judicial em face de HELIO ESPINDOLA PLEUTIM, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, durante o cumprimento do mandado de entrega de fl. 

105, a dívida fora quitada, conforme se vê as fls. 106-verso/107.
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Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e do 

art. 925, ambos do CPC.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte executada nas custas 

processuais e taxa judiciária.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280785 Nr: 9565-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO BREVES WASHINGTON11

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO ZULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A petição inicial fora instruída com cópia autenticada do título de crédito, o 

que não se mostra possível a exemplo do seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA 

PROMISSÓRIA. INSTRUÇÃO DO FEITO EXECUTIVO COM A CÓPIA 

AUTENTICADA DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

JUNTADA DO ORIGINAL. VÍCIO SANÁVEL. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA 

REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 

PRECEDENTES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. 

AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1022 DO NOVO CPC. REJULGAMENTO. 

DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70070884572, Décima 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita 

Krieger Martins, Julgado em 10/11/2016) (negrito nosso)

A ideia é que o original do título de crédito fique incrustado nos autos em 

face da sua cartularidade e inerente circularidade.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) juntar o 

título de crédito original, bem como (b) indicar a profissão do executado, 

na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Na mesma oportunidade, deverá a parte autora apresentar as três últimas 

declarações de imposto de renda em nome próprio, bem como outros 

documentos que achar conveniente para retratar a hipossuficiência, 

sendo certo que a inércia será interpretada em seu desfavor, consoante o 

disposto no artigo 99, § 2º, do CPC,

Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161463 Nr: 12100-82.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. T. UMANN & CIA LTDA, NOELI TEREZINHA 

ULRICH, KAMILA ETIENNE UMANN

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

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA MARCIA CAMPOS DO 

NASCIMENTO - OAB:9882MT, KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - 

OAB:20.022

 Vistos.

BANCO BRADESCO S/A ingressou com a vertente execução em face de 

N. T. UMANN & CIA LTDA, NOELI TERESINHA ULRICH e KAMILA ETIENNE 

UMANN, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes informaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela suspensão do feito até o cumprimento do aludido acordo, o 

que fora homologado às fls. 83/83-verso.

Conforme acordado, às fls. 94/96 fora expedido alvará em favor da parte 

executada.

Após, as partes informaram o cumprimento do acordo pela parte 

executada e pedem a extinção do feito (fls. 107/108 e 113).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente execução atingiu o seu 

desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

Custas e honorários conforme acordados.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243800 Nr: 11837-11.2017.811.0055

 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: NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO, SANDRA ELIANE JOHN BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANDA RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - 

OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Vistos.

Considerando que o expediente forense será das 8h às 12h no dia 27 de 

junho de 2018, nos termos da Portaria n. 629/2018-PRES, datada de 

10/05/2018, REDESIGNO audiência agendada à fl. 267 para o dia 25 de 

julho de 2018, às 15h00min.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193558 Nr: 9755-75.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC AUTO MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por JC AUTO MOTORS LTDA. em face de 

VALDINEI JOSÉ DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

146/148).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 146/148, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Por outro lado, o artigo 108 do Código Civil prevê que: “não dispondo a lei 

em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios 

jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia 

de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior 

salário mínimo vigente no País.”

Dessa feita, pode-se homologar a declaração de vontade, como se fará, 

porém, para a tradição solene e o registro, é preciso que se valha da 

forma especificada em lei, qual seja, escritura pública.

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado às fls. 

146/148, para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, na forma do 

artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Dessa feita, INDEFIRO o pedido para fosse procedido ao registro da dação 
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em pagamento.

 Logo, OFICIE-SE ao CRI de Tangará da Serra/MT para, no prazo de 15 

dias, providenciar a baixa da penhora de fls. 112 e 125.

Custas complementares, se houver, na forma do art. 90, § 2º, do CPC.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 212148 Nr: 3782-08.2016.811.0055

 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: DIEGO PEREIRA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 159 Nr: 562-37.1995.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVROFERTIL PRODUTOS DA LAVOURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

PRODUTOS AGROPECUÁRIA LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, ISANDIR 

OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:3653, SIDINEY BERTUCCI - OAB:4.319-A

 Vistos.

Tendo em conta o conteúdo da decisão de fls. 1.778/1.779, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Juízo da Quarta Vara Cível de Várzea 

Grande-MT, onde tramitam os Autos n. 1999/177 (Código: 28478).

INTIMEM-SE as partes acerca da remessa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274115 Nr: 4360-97.2018.811.0055

 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: CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por CNF ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL LTDA., em face de JOÃO BATISTA CORREA DA 

COTA NETO, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 73).

 Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial.

P.I.C.

A parte autora deverá, no prazo de 15 dias, comprovar a devolução do 

veículo, já que a extinção anômala da demanda acaba por revogar a 

liminar deferida.

 Após o trânsito em julgado da sentença e comprovada a devolução do 

veículo, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220594 Nr: 10554-84.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA. em face de F.M. SUBRIHO LTDA. ME. – MERCADO MONTEIRO e 

FRANCISCO MATIAS SUBRINHO, todos qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 50).

Determinada a intimação pessoal da parte autora, o aviso de recebimento 

é visto à fl. 51-verso, porém, a certidão de fl. 52 revela que a parte autora 

manteve-se inerte.

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte exequente ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158015 Nr: 6610-79.2013.811.0055

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN DE SÁ BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERRARIO 

HONORIO - OAB:115461/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, ROBERTA BASSO CANALE - 

OAB:47034

 Vistos.

O ato judicial de fl. 44 determinou o encaminhamento dos autos ao arquivo, 

haja vista que “os valores pendentes de pagamento estão sendo 

executados nos autos em apenso”. Logo, não há prejuízo a quem quer 

que seja o encaminhamento dos vertentes autos ao arquivo.

A parte excepta/credora, por meio da petição de fl. 48, não concorda com 

o arquivamento do feito, ante a inadimplência do excipiente/devedor.

Pois bem.

Sem maiores delongas, não se vê qualquer razão para que o vertente feito 

não seja encaminhado ao arquivo, como determinado à fl. 44. Afinal, como 

já assinalado, os valores continuam a serem executados nos autos em 

apenso, sem qualquer prejuízo ao exequente, no que se refere à 

execução da totalidade do seu crédito.

Posto isso, INDEFIRO o pleito de fl. 44, ante a ausência de prejuízo à parte.

Logo, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo, como já 

determinado à fl. 44.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 258 de 795



 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 61615 Nr: 3190-76.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOTINAS DAQUI LTDA, REGINALDO 

BARBOSA DE ALMEIDA, SINIVALDO BARBOSA DE ALMEIDA, MARIA 

ROSANGELA RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6.105 OAB/MT

 Vistos.

 EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, como requerido à 

fl. 164.

EXPEÇA-SE o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155034 Nr: 3646-16.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS ARTERO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANDRA CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ROGÉRIO DOS REIS 

CAPISTANO - OAB:11.617B

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

Nada requerido, conforme interpretação do artigo 921 do CPC, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo 

de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso 

temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional de 06 (seis) meses, 

que deverá estar anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158499 Nr: 7091-42.2013.811.0055

 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): SAPEZAL TINTAS LTDA, SELMO NOGUEIRA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O

 Vistos.

Muito embora já tenha sido procedida pesquisa no sistema Infojud (fls. 160 

e 165/170), não se vê razão para não se promover nova pesquisa, como 

requerido às fls. 173/173-verso. Contudo, a aludida pesquisa fora 

realizada apenas no que toca à declaração referente ao ano de 2018, haja 

vista já constar nos autos àquelas referentes aos anos anteriores e 

disponíveis para consulta no aludido sistema Infojud.

Dessa feita, fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento da vertente demanda.

Caso nada requeira, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, 

sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por 

lógica, após tal lapso temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional 

de 03 (três) anos, que deverá estar anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133753 Nr: 3740-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE FIRMINO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO BURGOS PINHEIRO, JOSE 

MESSIAS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

Sem prejuízo da determinação anterior, OFICIE-SE como requerido à fl. 

612.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 198009 Nr: 13148-08.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELITO ALVES DE SOUSA

 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:

 Vistos.

Conforme requerido, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor atualizado do débito executado, na forma do artigo 774, inciso V e 

parágrafo único, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que 

deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, se for o caso, com a 

inclusão da multa acima fixada.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135789 Nr: 5995-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASP PEDROSO JUNIOR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. O. GOTARDO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL 

SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Vistos. Fora promovido o bloqueio parcial do valor executado nos autos, 

como se vê às fls. 372/372-verso. A parte executada fora intimada, como 

se vê à fl. 376, mantendo-se inerte. Pois bem. De início, considerando o 

disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, CONVERTO o bloqueio de fls. 

372/372-verso em penhora, sem necessidade de lavratura do termo, 

conforme documentos a seguir juntados. Posto isso, INTIMEM-SE as partes 

em litígio acerca da conversão do bloqueio em penhora. (...) No mais, 

considerando que a penhora fora apenas parcialmente frutífera, diante da 

primazia do dinheiro na ordem das penhoras, independentemente da 

existência de outros bens, sempre é possível a penhora de dinheiro. Essa 

compreensão do tema tem por base o artigo 835, inciso I, c/c o § 1º, do 

CPC, haja vista que o dinheiro aparece em primeiro plano na ordem de 

preferência de penhora, tal qual fora tratado como prioritário. Não custa 

ressaltar que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao 

executado, a execução corre em favor do credor, com o objetivo de 

satisfazer o seu crédito. De tal sorte, não se vê empecilho para a 

constrição judicial requerida às fls. 378-verso. (...) Posto isso, DEFIRO o 

pedido de fls. 378-verso e, por consequência, autorizo o Sr. Oficial de 

Justiça a realizar a penhora na boca do caixa da empresa executada até o 

valor executado. Ou seja: o importe de R$ 17.509,23. Sendo frutífera a 

constrição, cadastre-se o presente feito junto à Conta Única e proceda-se 

o recolhimento da quantia penhorada. Após, INTIMEM-SE as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem. No entanto, em não 

sendo frutífera, CONCLUSOS para análise do pleito de expedição de ofício 

para as operadoras de cartão de crédito (fl. 378-verso). CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157370 Nr: 5983-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PIRES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Logo, PROMOVA-SE a retificação na autuação e distribuição para 

constar que a parte executada é representada apenas pelos dignos 

advogados Douglas Liria Fernandes Brasil e Douglas Fernando da 

Luz.Bem por isso, considerando os pleitos de fl. 101, nos termos do artigo 

835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora em dinheiro, ao passo 

que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará essa penhora por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional.Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada 

também no bojo da Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso 

I.De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.No mais, foram procedidas pesquisas, como 

requerido, nos sistemas Renajud e Infojud, conforme documentos a seguir 

juntados, com o que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, na 

forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88. No ponto, no 

que se refere à pesquisa Renajud, o registro de alienação fiduciária 

impede que a penhora recaia sobre o veículo placa JZT-9804. Afinal, por 

tal garantia, o veículo não pertence à parte executada, de modo que, “a 

priori”, apenas o veículo placa HZE-3423 poderia sofrer constrição.Já a 

pesquisa Infojud restou infrutífera.Logo, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre os documentos em questão, 

pugnando o que entender de direito para o andamento do feito.Sem 

prejuízo da determinação anterior, como requerido, nos moldes do § 3º do 

artigo 782 do CPC, OFICIEM-SE aos órgãos de proteção ao crédito.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118896 Nr: 8868-04.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GILMAR WINTER, SILONI DORNELES 

BATISTA, MARIA CLEONICE DE OLIVEIRA, EDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ESCOLTA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BLIMA SIMONE KATZ - 

OAB:166.501/SP, GLAUCE BITOLO MARINS - OAB:188041/SP

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Depois, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Renajud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, o registro de alienação fiduciária impede que a penhora recaia 

sobre os veículos placas FHU-4489, FHU-4439, FHU-4529, FHU-4399, 

EZJ-8480, CYB-5691. Afinal, por tal garantia, os veículos em questão não 

pertencem à parte executada.

 Ademais, deve-se preferir bem que não tenha restrição, uma vez que 

sobre os veículos placas FFQ-7350, FFQ-7370, EZH-1720, EIW-0151, 

EQW-6804, EQW-6802, EQM-3644, EQM-3641, ELR-7953, MWP-2567, 

MWN-9765, MWK-8133, MWX-7258, MXF-0148 e BYE-6504 possuem 

anotação de restrição judicial, de modo que possuem preferência, na 

expropriação, para outra execução.

No mais, sobre os veículos placas FHU-4449, MWB-1691, DJE-7660, 

BYE-6504, BYE-2901, BYC-5951 e BYE-2914 constam anotação de 

restrição administrativa.

Por fim, os veículos placas BYC-5951 e BQT-2359 possuem a anotação 

de “veículo roubado” e sobre os veículos placas BYE-2903, BYE-2901 e 

BYE-6504 pende a anotação: “Baixado”.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224685 Nr: 13993-06.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM VILELA DE SOUZA

 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:

 Vistos.

Conforme requerido, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor atualizado do débito executado, na forma do artigo 774, inciso V e 

parágrafo único, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que 

deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, se for o caso, com a 

inclusão da multa acima fixada.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 100242 Nr: 7322-79.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Vistos.

 Primeiramente, INTIME-SE o perito para, no prazo de 15 dias, manifestar 

quanto aos termos da impugnação encartada às fls. 549/558 e 

documentos de fls. 559/710-verso, enfrentando e esclarecendo, de forma 

fundamentada, os pontos de irresignação apresentados, promovendo, se 

for o caso, a “ratificação” ou “retificação” do aludido cálculo judicial.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

quanto à complementação apresentada.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4751 Nr: 23-03.1997.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Luiz Rizzon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurea Christina Souza Faria - 

OAB:13.409-B OAB/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

DAGMAR JULIANA BERNARDI JACOB - OAB:4864-B, JOSÉ BERILO 

DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, 

Paula Caroline Ferrarini - OAB:13321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, KARLLA CHRISTINE C. F. B. CARVALHO - 

OAB:OAB/MT: 8852

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 218, o aludido pedido já fora deferido (fl. 

203-verso) e, conforme se extrai dos documentos de fl. 210 e 212, já fora 

realizado.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

Caso transcorra “in albis” o prazo assinalado, tendo em conta que se trata 

de título executivo judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo, aguardando eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 25769 Nr: 1997-31.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILHAN GABRIEL DAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DONIZETI NICOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema CCS, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

Sem prejuízo da determinação anterior, OFICIE-SE ao Juízo de Cambé/PR, 

solicitando informações acerca do cumprimento da missiva expedida à fl. 

424.

Com a resposta, CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fl. 418, 

mormente no que se refere à intimação da parte executada acerca da 

penhora ali deferida.

INTIME-SE, ainda, a parte executada para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre o cálculo da dívida de fls. 419/421, valendo o silêncio como 

concordância.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267510 Nr: 30289-69.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI MENDES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução por negativa geral opostos pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora 

especial da executada Geni Mendes de Brito, na execução promovida por 

Banco do Brasil S/A.

Após um ato e outro, o embargado apresentou contestação às fls. 08/13, 

sustentando, em síntese, a improcedência dos vertentes embargos à 

execução, com o prosseguimento da execução.

 Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória.

Sem delongas, tendo em conta a apresentação de embargos à execução 

por negativa geral, bem como por não vislumbrar este juízo questão, nesta 

seara, que importe ofensa ao ordenamento jurídico, o título executivo 

persiste hígido.

Vale dizer que os embargos também possuem natureza de demanda 

incidental, de sorte que sem a indicação precisa de algum vício que recaia 

sobre a execução, a improcedência é medida de rigor.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

IMPROCEDENTE o pleito da parte embargante, razão porque DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 

487 do CPC.

CONDENO a parte embargante ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa suspensa, 

na forma do § 3º do art. 98 do CPC.

P.I.C.

Transitada esta em julgado, JUNTE-SE cópia da sentença/acordão e da 

respectiva certidão de trânsito em julgado aos autos da execução. Após, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 178249 Nr: 20376-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUAGIL CONSTRUTORA LTDA, 

RENATO JOSE BRASIL DA SILVA, ELSA RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. De início, fora promovido o bloqueio parcial do valor executado 

nos autos, como se vê à fl. 132. Na forma do artigo 841, § 4º, do CPC, 

considera-se intimada a parte executada, diante do conteúdo da certidão 

de fl. 145. Pois bem. Considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, 

CONVERTO o bloqueio de fl. 132 em penhora, sem necessidade de 

lavratura do termo, conforme documentos a seguir juntados. Posto isso, 
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INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do bloqueio em 

penhora. Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a 

Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno 

advogado e não se trate apenas de levantamento de honorários 

advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para 

receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente ser 

analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 

Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, 

observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. (...) Dessa feita, fora 

procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88. Contudo, não restou frutífera tal diligência. Logo, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164445 Nr: 2339-90.2014.811.0055

 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): CRISTIANO SANINI-ME, GELSO JOSE SANINI, 

VANIA LUCIA SANINI

 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: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos. De início, em análise ao pleito de fl. 238 e fl. 239, ao que parece, o 

Banco pretende a execução da sentença prolatada nos autos. Logo, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

pedido atinente ao cumprimento de sentença, com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos moldes do artigo 524 do CPC. 

Após, na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo 

seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%. A parte executada deverá ser 

alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Após, se transcorrer “in 

albis” o prazo para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente 

para atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de 

Vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que 

servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. 

(...) Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os 

autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 56639 Nr: 6165-08.2006.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNITAS - UNIÃO DAS FACULDADES DE TANGARÁ DA 

SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEUGAUTO MECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, GRACIELA MARIA RIVALTA E SILVA MATIAS - 

OAB:12076, Julierme Romero - OAB:6240/MT, OPSON LUISANDRO 

PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247749 Nr: 14949-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEPOLO AR CONDICIONADO COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Dessa feita, fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema 

Renajud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

Sem prejuízo da determinação anterior, considerando o requerimento 

expresso de homologação do cálculo apresentando pela parte exequente 

à fl. 98, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre o aludido cálculo da dívida, valendo o silêncio como 

concordância.

Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o 

cálculo de fl. 98.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278341 Nr: 7660-67.2018.811.0055

 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: ODETE GILSE NATT GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 OAB/MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Bem por isso, DEFIRO a liminar requerida para suspensão de protesto e 

de negativação do nome da parte autora, bem como de busca e 

apreensão do veículo alienado fiduciariamente, mediante o depósito da 

quantia devida. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

comprovar nos autos o depósito do valor que pretende consignar.No que 

tange às prestações vincendas, na forma do artigo 541 do CPC, “pode o 

devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais 

formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 

(cinco) dias contados da data do respectivo vencimento”.Com a juntada do 

comprovante de depósito, DETERMINO a exclusão, por parte da 

demandada, do nome da parte autora dos órgãos restritivos de créditos, 

bem como a suspensão do protesto, ou, ainda, para que se abstenha de 

inseri-lo, no que se refere ao débito em discussão nos autos, sob pena de 

multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 

38.160,00.Independentemente de ser obrigação da parte demandada a 

exclusão, OFICIE-SE como requerido aos órgãos de restrição ao crédito e 

ao Cartório de Protesto de Títulos para que, se houver, procedam à baixa 
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da negativação e a suspensão do protesto, no que se refere ao débito em 

discussão nos autos. Para o caso de desobediência, FIXO multa no valor 

de R$ 300,00 por dia de atraso, contados após o transcurso de 03 (três) 

dias da intimação da presente decisão, até o limite de R$ 

38.160,00.CITE-SE a parte demandada para levantar o depósito ou 

oferecer resposta no prazo de 15 dias, observando-se, imperiosamente, o 

disposto no art. 546, parágrafo único, do CPC.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144485 Nr: 4097-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARA SILVERIO DOS SANTOS DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS ALVES FERRO - OAB: 

OAB/MT 11.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Dessa feita, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito dos 

bens que guarnecem a residência da parte executada, como requerido, 

observando a impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso II, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, pugnando o que entender de 

direito para o andamento do feito.

Por fim, independentemente de novo requerimento pela parte exequente, 

CONCLUSOS para análise dos pleitos incrustados nos itens “c” e “d”.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262272 Nr: 26447-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. DE JESUS SILVA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fls. 48/49, a verdade é que já fora realizado o 

arresto em contas da parte executada, conforme documentos de fls. 

40/41. Assim, deve-se prosseguir nos atos ulteriores com a citação 

pessoal ou por edital.

 Posto isso, INDEFIRO, por ora, o pleito de fls. 48/49.

Por outro lado, compulsando detidamente os autos, é possível verificar 

que o representante legal da empresa executada seria o Sr. José Valter 

de Jesus Silva (fl. 23 e fl. 33-verso). No entanto, não consta dos autos o 

contrato social da empresa executada, de modo que não fora possível 

descortinar quem seria(m) o(s) sócio(s) da aludida empresa. Sendo assim, 

foram realizadas pesquisas que, por sua vez, conforme documentos a 

seguir juntados, acabaram por revelar que os sócios da empresa seriam o 

Sr. José Valter de Jesus Silva e a Sra. Luclecia Lima Dias.

Logo, PROMOVA-SE a citação pessoal de J.V. de Jesus Silva e Cia Ltda., 

na pessoa da Sra. Luclecia Lima Dias, e demais atos executórios no 

endereço indicado na exordial, mormente porque não consta da certidão 

de fl. 34 que a houve a tentativa de citação em nome da aludida 

representante.

Caso não localizado nos endereços acima, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento 

do feito, mormente para indicar endereço atualizado, inclusive, dos sócios 

acima indicados.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228139 Nr: 16839-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEROCI PEREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Renajud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 No ponto, o registro de alienação fiduciária impede que a penhora recaia 

sobre o veículo placa JZW-5709. Afinal, por tal garantia, o veículo não 

pertence à parte executada.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158046 Nr: 6641-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRILIO RIBEIRO DANIEL - ME, CLEBERSON 

ADRIANO CORDEIRO, AUDIA VEDOVATI DANIEL

 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:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Infojud e no 

sistema Renajud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se 

pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 116626 Nr: 6671-76.2009.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ISOLA KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO 

BARBOSA - OAB:10061/MT

 Vistos.

Como requerido à fl. 140, SUSPENDO o trâmite processual por 180 (cento 

e oitenta) dias.

Uma vez transcorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, informar a cerca da satisfação de seu crédito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 202636 Nr: 16861-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESPUCIO & CIA LTDA. - ME , J. K. F. SILVA 

LOPES PET SHOP - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-B, VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - OAB:10607/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de citação por edital (fl. 114), compulsando os autos, 

verifica-se que não fora diligenciado em todos os endereços informados 

nos autos, visto que ainda pende de cumprimento o mandado expedido à 

fl. 97.

No que se refere às correspondências de fls. 102/105, retornaram com a 

informação “ausente”, e as correspondências de fl. 100 foram recebidas 

por terceiro (fl. 100).

Dessa feita, PROMOVA-SE a renovação das correspondências com 

anotação “ausente”, bem como aquelas que foram recebidas por 

terceiros, grafando que deverá se dar em mãos próprias.

No mais, INTIME-SE o digno advogado da parte autora para, no prazo de 

15 dias, providenciar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

conforme certidão de fl. 98, para cumprimento do mandado expedido à fl. 

97.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226363 Nr: 15338-07.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR LUIZ GONÇALVES

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

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO S/A ingressou com a presente demanda em face de 

VALDEMAR LUIZ GONÇALVES, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e suspensão do trâmite 

processual (fls. 106/107-verso).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 106/107-verso, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 106/107, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o 

feito até o integral cumprimento do acordo.

Custas e honorários advocatícios conforme acordados.

Transcorrido o prazo previsto para cumprimento do acordo (fl. 106-verso 

– item “b”), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem 

se houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 No mais, considerando a inexistência de valores depositados nos autos, 

INDEFIRO o pleito de levantamento dos aludidos valores (item “09” de fl. 

107).

Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273201 Nr: 3605-73.2018.811.0055

 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: AGROPECUÁRIA PALMITAL S/A, OCTÁVIO THOMÉ, 

MARIA APARECIDA HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DONIDA CRESTANI, GERALDO 

VIGOLO, NELSON JOSÉ VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS HIDALGO THOME 

- OAB:4193/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DO PRADO 

- OAB:4910/MT, DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - OAB:8353, 

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, LUCIANO 

APARECIDO CUBA - OAB:11150/MT, ROBSON SCARINCI - 

OAB:OAB/MT 6.939, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 Vistos.

Conforme requerido em audiência de conciliação (fl. 147), DEFIRO o prazo 

de 15 dias para a manifestação da demandada Camila Donida Crestani 

acerca do acordo juntado às fls. 150/152.

Após o que, se houver impugnação à avença, INTIMEM-SE as demais 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre tal impugnação, 

oportunidade em que deverão manifestar, ainda, sobre o pedido de 

aplicação de multa, na forma do artigo 334, § 4º, do CPC (fl. 147).

 INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254907 Nr: 20565-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE MENDONCA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S/A., em face de DAYANE MENDONÇA MELO, ambos qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 34). 

Ainda, requer a baixa de eventual restrição judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154972 Nr: 3584-73.2013.811.0055

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JOSE COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016-CNGC e à r. decisão de fls. 

143, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem as cartas precatórias para citação 

do requerido a ser distribuída nas comarcas de São José do Rio Claro e 

Diamantino, devendo, na ocasião, apresentar cópia das guias de 

distribuição devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264901 Nr: 28352-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA MELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Em que pese a petição de fl. 31/31-verso, se o demandado encontrar-se 

em local incerto e não sabido, poderá ocorrer o protesto por edital.

Posto isso, por conta do requerimento de fl. 31-verso, DEFIRO, 

derradeiramente, o prazo de 60 (sessenta) dias para que a parte autora 

comprove a mora do devedor, mormente pelo protesto por edital, pois a 

sua falta conduz à ausência de um pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, nos exatos termos do art. 

485, IV, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 180832 Nr: 22772-18.2014.811.0055

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA INES BONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 72/75 constam cartas precatórias endereçadas às Comarcas de 

Porto Velho-RO, Vilhena-RO, Epitaciolandia-AC e Dom Pedrito-RS.

Após insistência para a retirada e distribuição das cartas precatórias, 

consta a devolução das cartas precatórias encaminhas às Comarcas de 

Porto Velho-RO (fls. 101/105-verso) e Epitaciolandia-AC (fls. 107/112) por 

inércia da parte autora, bem como não se verificou a distribuição da carta 

precatória em Dom Pedrito-RS (fl. 116).

Ainda, não se tem notícia sobre a carta precatória endereçada à Comarca 

de Vilhena-RO.

Logo, o feito não se desenvolve por inércia da parte autora, tal qual o 

prazo solicitado à fl. 118 já se escoou independentemente da intervenção 

do Juízo. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de fl. 118.

Logo, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente e pelo digno advogado, na 

forma do artigo 485, § 1º, do CPC, para dar andamento ao feito, 

comprovando a distribuição de todas as cartas precatórias e recolhimento 

das custas/diligências para o cumprimento do ato deprecado.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 236018 Nr: 2580-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO RAMOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 76, DEFIRO o prazo de 90 (noventa) dias 

para que a parte autora promova as diligências necessárias para o 

andamento do feito.

Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora/exequente 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito, conforme ato 

judicial de fl. 67.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 248307 Nr: 15299-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 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. 44/47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277770 Nr: 7231-03.2018.811.0055

 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: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE GILSE NATT GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das justificativas de fls. 61/62-verso, RECEBO a petição inicial.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, COOPERATIVA 

DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS, pretende alcançar o 

bem que se encontra em posse da parte requerida ODETE GILSE NATT 

GALLI, em decorrência da cédula de crédito bancário indicada às fls. 

08/13.

Dessa feita, colhe-se dos Autos n. 7660-67.2018.811.0055 (Código: 

278341) que fora concedida a consignação em pagamento dos valores 

condizentes ao aludido contrato.

Logo, diante da ausência de mora da parte demandada, com a cognição 

própria ao momento, INDEFIRO a busca e apreensão requerida.

CITE-SE a parte demandada para, no prazo legal, apresentar resposta.

APENSE-SE os vertentes autos aos Autos n. n. 7660-67.2018.811.0055 

(Código: 278341).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266534 Nr: 29509-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, considerando o disposto no artigo 3º, § 9º, do Decreto-lei 

911/69, fora promovido o bloqueio, pelo sistema Renajud, para constar a 

restrição de transferência, circulação e licenciamento sobre o veículo em 

questão, conforme documentos a seguir juntados.

Depois, a localização da parte demandada, acima de tudo, visa assegurar 

o exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, 

INFOJUD e SIEL, sendo certo que é de incumbência da própria parte 

manter atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita 

Federal e na Justiça Eleitoral.

 Assim sendo, as diligências anteriores já serão suficientes para expurgar 

qualquer nesga de nulidade em eventual citação por edital. Afinal, se a 

própria parte negligenciou em manter o endereço atualizado nos 

mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade para se insurgir 

contra as consequências da constatação do paradeiro incerto e 

desconhecido.

É lógico que haveria, além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de 

endereço, porém, as que ora se lança mão mostram-se suficientes.

Logo, PROMOVA-SE a busca e apreensão do veículo, bem como a citação 

pessoal de Felipe de Oliveira nos seguintes endereços:

 a) Rua 62 A, s/n, Quadra 09, Lote 07, Jardim San Diego 2, Tangará da 

Serra/MT, CEP: 78.300-000; b) Rua 66-A, n. 490-W, Quadra 20, Lote 12, 

Jardim San Diego, Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000; c) Rua Marilia, 

n. 188 S, Vila Portuguesa, Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000 e d) Rua 

Francisco Alberto Curvo, 2 – Manga, Várzea Grande/MT.
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EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 239130 Nr: 6563-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE MONTEIRO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 258719 Nr: 23824-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEI PIRES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante da certidão de fl. 40, remeto os autos ao 

setor de "matéria para imprensa", a fim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259315 Nr: 24278-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luis Steffen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 360/371 pela parte autora. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte requerida para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259315 Nr: 24278-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luis Steffen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Certifico e dou fé que compulsando os autos verifiquei que o advogado 

do requerido não estava cadastrado junto ao sistema Apolo. Desta forma, 

procedo o cadastramento devido e, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar a parte requerida dos termos da sentença de fl. 348, a 

seguir transcrita, para ciência. SENTENÇA: "Vistos. Trata-se de demanda 

ajuizada por JOSÉ LUIS STEFFEN em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

qualificados nos autos. Após um ato e outro, determinou-se a intimação da 

parte autora, por meio do digno advogado, para, no prazo assinalado, 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção, contudo, 

quedou-se inerte (fl. 345). Intimada a parte autora pessoalmente para 

manifestar nos autos, sob pena de extinção, também deixou de manifestar 

(fl. 347). Pois bem. Tendo em conta a inércia da parte exequente, somente 

resta a extinção anômala do feito. Não custa ressaltar que, na forma do 

art. 274 do CPC, é incumbência da parte exequente manter o endereço 

atualizado nos autos. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos 

do artigo 485, inciso III, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento 

das despesas e custas processuais. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264543 Nr: 28110-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR MARASCA, ELIANE MARIA 

LORENZETTI MARASCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as cartas de citação de fl. 60/69 foram devolvidas 

pelo Correio com informação de: "Não Existe o Nr.", "Mudou-se", "End. 

Insuficiente", "Desconhecido" e "Não Procurado" (fls. 77/89), 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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 210260 Nr: 2285-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação de fl. 76 foi devolvida pelo 

Correio com informação de “Não Proc.” (fl. 91), 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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160184 Nr: 9805-72.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS BERNARDO BARBOSA -ME, 

DOUGLAS BERNARDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 121, AGUARDE-SE o prazo de 60 

(sessenta) dias.

 Decorrido o prazo de suspensão, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 dias, informarem se houve o cumprimento do acordo, valendo-se o 

silêncio como quitação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8372 Nr: 914-53.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVITER - PAVIMENTAÇÃO E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Ante o teor da certidão negativa da Oficial de Justiça de fls. 

353/353-verso e em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao 

setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora para se 

manifestar no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito, bem como 

para que promova a complementação das diligências no valor de R$ 

293,92 (Duzentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Dois Centavos) 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de 

Guias On Line --> Di l igência) ou através do l ink : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficial 

de Justiça Allana Karen Kawano, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222814 Nr: 12296-47.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Eliazer Lopes de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CEZAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA PASSOS LEONCIO - 

OAB:82877, TIAGO LOPES DE MOURA - OAB:338.959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 68 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 73,48 (Setenta e Três 

Reais e Quarenta e Oito Centavos) devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando a Oficial de Justiça Allana Karen Kawano, e juntada aos autos 

com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255982 Nr: 21398-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ RODRIGUES DUARTE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 50 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 110,22 (Cento e Dez Reais 

e Vinte e Dois centavos) devendo a respectiva guia de pagamento ser 

extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o 

Oficial de Justiça Wilson Cesar Rosa, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197724 Nr: 12962-82.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. APARECIDA & CIA LTDA, LUCRECIA 

LIDIANE APARECIDA, ANTONIO ABEL DOS SANTOS

 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:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 1º da CNGC, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

apresentarem resumo da inicial para expedição do edital, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhando também para o e-mail: ts.1civel@tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 7799 Nr: 261-51.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA YARA SOARES SQUILLACE, ANTENOR 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF 

- OAB:10453/MT

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 285, INTIME-SE a executada Nilza 

Yara Soares Squillace para, no prazo de 15 dias, prestar as informações 

solicitadas pela parte exequente, quais sejam: o nome dos genitores e o 

dia/mês/ano do óbito do “de cujus”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 19046 Nr: 1823-90.2002.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON HENKEMAIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT, VANDER 

JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Vistos.

Tendo em conta que se trata de título executivo judicial, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo, aguardando eventual manifestação da 

parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152012 Nr: 617-55.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRAZÃO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Como já alertado à fl. 94, INDEFIRO o pedido de fl. 109.

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente e pelo digno advogado, na forma 

do artigo 481, § 1º, do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135084 Nr: 11410-24.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEMAR PEDRO VENTURINI, GENESIO 

VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Foram localizados endereços dos executados em Campo Novo do 

Parecis/MT (Genésio Venturini: item “a” e “b” – Elemar Pedro Venturini: item 

“b”), Prainha/PA (Genésio Venturini: item “c”), Tangará da Serra/MT 

(Genésio Venturini: item “d”, “e” e “g”), Rio Crespo/RO (Genésio Venturini: 

item “f”) e Planalto/PR (Elemar Pedro Venturini - itens “a” e “c”).

 Às fls. 208/212 constam os mandados, bem como as cartas precatórias 

que deveriam ter sido encaminhadas para Rio Crespo/RO (fl. 209), 

Prainha/PA (fl. 210), Planalto/PR (fl. 211) e Campo Novo do Parecis/MT (fl. 

212).

Consta também à fl. 213 a intimação da parte autora para retirar as cartas 

precatórias de fls. 209/212 e providenciar a sua distribuição.

À fl. 217 fora certificada a retirada das cartas precatórias de fls. 209/211.

Quanto ao mandado a ser cumprido nesta Comarca, expedido à fl. 208, a 

diligência restou infrutífera (fls. 219 e 227).

 No mais, em relação às cartas precatórias de fls. 209, 210 e 211, 

somente foram retiradas e não fora comprovada a distribuição das cartas. 

No mais, consta dos autos respostas de ofícios encaminhados aos Juízos 

deprecados informando que não há nenhuma distribuição/registro de carta 

precatória em nome das partes (fls. 237, 242 e 239-verso).

 Dessa feita, DEFIRO o pedido de fl. 245, consignando o prazo de 30 dias 

para comprovar a retirada e distribuição das cartas precatórias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 191185 Nr: 7656-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a localização do executado, mesmo já citado, pode 

contribuir positivamente para o desenrolar da execução, colheu-se 

informação nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, sendo 

certo que é de incumbência da própria parte manter atualizado o 

respectivo cadastro, principalmente na Receita Federal e na Justiça 

Eleitoral.

 Conforme se vê nos documentos em anexo, a pesquisa no sistema SIEL 

apresentou endereço diverso daqueles já diligenciados nos autos. Afora o 

endereço acima apontado, os demais apurados pelas pesquisas são 

idênticos àqueles indicados às fls. 36/44, nos quais não se obtiveram êxito 

em localizar o executado.

Dessa feita, PROMOVA-SE a intimação do executado por oficial de justiça, 

nos termos da decisão de fls. 88/89, no seguinte endereço: Rua 170, n. 

555-N, Jardim Tarumã, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000.

No mais, deverá constar no mandado o novo endereço indicado nos Autos 

n. 9755-75.2015.811.0055 (Código: 193558), às fls. 146/146-verso, qual 

seja: Rua 160, n. 1088-N, Jardim Tarumã, Tangará da Serra/MT, CEP 

78.300-000.

Deverá, ainda, constar no mandado o seguinte telefone: (65) 99908-6639, 

para auxiliar na localização do executado.

Sendo infrutíferas as diligências acima determinadas, INTIME-SE por edital.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265645 Nr: 28919-55.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Tocchetto e Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campilar da Amazonia Ind. e Com. de Alimentos 

Ltda., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE CARVALHO 

DORES - OAB:12724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/O, EMANUELLY PEREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

22.442-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, 

RODRIGO RODRIGUES - OAB:2902

 Vistos.

FERNANDO TOCCHETTO E CIA LTDA - ME ingressou com a presente 

demanda em face de CAMPILAR DA AMAZÔNIA IND. E COM. DE 

ALIMENTOS LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

S/A, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

158/159).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 158/159, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 158/159, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Sem custas, na forma do § 3º do art. 90 do CPC.

Honorários conforme acordado.

P.I.C.

Como o pagamento se daria mediante depósito judicial, a teor do item “02” 

do acordo (fl. 158), depósito já realizado, conforme extrato a seguir 

juntado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

conta bancária a fim de levantar o valor depositado.

Após, EXPEÇA-SE alvará, nos termos do acordo, cumprindo, se for o 

caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Considerando que as partes renunciam o prazo recursal (fl. 158-verso), 

após a expedição do alvará judicial, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 202475 Nr: 16718-02.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCATELLI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA THISEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY FISCHMANN DE 

ALKMIM NETO - OAB:17.324-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por LOCATELLI & CIA LTDA. em face de 

ADRIANA THISEN, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 93).

 Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

No mais, da conjugação dos artigos 771 e 775 do CPC colhe-se que, no 

caso judicializado, é dispensada a anuência da parte “ex adversa”.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial. Afinal, muito embora pleiteado, não se vê 

qualquer embasamento fático/jurídico para isentar a parte autora, que 

desistiu da demanda, do pagamento de eventuais custas e taxa judicial.
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OFICIE-SE ao Juízo Deprecado de Campo Novo do Parecis/MT, solicitando 

a devolução da carta precatória de fl. 74, independentemente de 

cumprimento, ressalvando, ainda, a necessidade de baixa de qualquer 

medida constritiva que porventura tenha recaído sobre o bem de 

propriedade do executado.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263577 Nr: 27401-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 219185 Nr: 9258-27.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO BONFIM RIBEIRO

 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:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 41, DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o Banco exequente requeira o que direito para o andamento do 

feito, como determinado à fl. 40.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281237 Nr: 10025-94.2018.811.0055

 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: MARCHARETH CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. VIEIRA LUZ LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PARZIANELLO - 

OAB:42.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, ACOLHO a declinação da competência.

 No mesmo passo, diante da informação de fl. 54, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, promover o recolhimento das custas 

processuais e da taxa judiciária, bem como as custas de distribuição e 

contadoria, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267025 Nr: 29920-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITUO MATUMOTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE APARECIDA XAVIER MATUMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 64/65 depara-se com manifestação da parte autora onde requer a 

expedição de alvará judicial para levantamento de quantia existente no 

Banco do Brasil, sob o argumento de que, com o alvará expedido à fl. 37, 

não conseguiu levantar a aludida quantia. No mais, informa, ainda, que, 

segundo o Banco, os valores são oriundos de título de capitalização e não 

de aplicação financeira.

 No entanto, o objetivo da sentença de fls. 34/34-verso era possibilitar o 

levantamento de valores para continuidade do inventário extrajudicial. 

Dentro desse contexto, a petição de fls. 49/50 revela que o alvará atingiu 

quantia suficiente para o objetivo proposto na sentença prolatada nos 

vertentes autos.

Ainda, verifica-se saldo remanescente que teria sido dividido entre os 

herdeiros.

 Do dispositivo da sentença constou que:

“Posto isso, EXPEÇA-SE alvará, como requerido na inicial, consignando o 

prazo de 30 dias para que comprove o pagamento dos impostos/taxas 

necessárias para o andamento do inventário extrajudicial, bem como, se 

houver sobra, que o respectivo montante constou do inventário 

extrajudicial”.

Logo, como houve sobre, tal valor deve constar do inventário extrajudicial 

e, ainda, provar que assim constou.

Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) INDEFIRO o pedido de fls. 64/65, já que os valores levantados já se 

mostraram suficientes para o andamento do inventário extrajudicial, onde 

todos os demais bens/ativos devem ser partilhados.

II-) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar que a 

sobra do valor levantado pelo alvará concedido no vertente feito constou 

do inventário extrajudicial, sob as penalidades legais.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 57874 Nr: 7334-30.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHRDS, JDFRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 Vistos.

Defiro parcialmente o requerimento de fls. 207/208, para tanto, determino:

I – Proceda a Sra. Gestora Judiciária com o necessário para o 

levantamento dos valores (fls. 99/102 e 117) em favor da representante 

legal da criança Gustavo Henrique Rodrigues dos Santos (fl. 208).

II – Considerando o que dispõe o art. 3º, § 3º do CPC, DESIGNE-SE data 

com a máxima urgência para realização da audiência de conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.

Não havendo acordo, venham-me os autos conclusos para decretação da 

prisão civil da parte executada.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281198 Nr: 9988-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319 do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

5. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º, do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 59246 Nr: 902-58.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AINB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, MAGNA 

KATIA SILVA SANCHES - OAB:10.638/MT, ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11564-A, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT, 

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT, SUELI 

CRISTINA JUSTI DE TOLEDO - OAB:10771/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 876, considerando que 

os autos tramitem em segredo de justiça, nos termos da legislação vigente 

e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de 

intimar o(a) advogado(a)CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT, OAB/MT 

13.525-B para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação 

processual para posterior vistas dos autos conforme solicitado, 

ressaltando que em caso de inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265826 Nr: 29054-67.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAC, AADS, LVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca, bem como, o 

parecer ministerial de fl. 47, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos o acordo realizado entre as partes às fls. 46/46-verso.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265928 Nr: 29108-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDC, RFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos – CEJUSC à fl. 78, e tendo em vista o 

parecer ministerial de fl. 82, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo sobre a guarda unilateral 

da criança Kemilly Gabrielle Ferreira Ramos, em favor da avó paterna Sra. 

Cleoneia Ferreira da Costa.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente termo de guarda definitiva.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281200 Nr: 9992-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TFRDFC, MRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Apesar de a parte autora requerer alimentos provisórios no valor de R$ 

954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) verifico que não há nos 

autos, a comprovação da remuneração do requerido, assim, tendo em 

vista o trinômio necessidade-possiblidade-proporcionalidade, ARBITRO 

alimentos provisórios no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo, equivalente a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), a 

ser pago mensalmente pelo requerido, através de depósito bancário na 

conta da representante legal da criança, Caixa Econômica Federal, 

agência 2086, op. 013, conta 047.866-7, a partir da citação.

 5. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

6. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 
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desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

7. Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas da lei de alimentos, desta forma, venham-me os autos 

conclusos para designação de conciliação, instrução e julgamento.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280327 Nr: 9265-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCB, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 23.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em Segredo de Justiça.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo.

Recebo a petição inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 do 

CPC.

Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 9067 Nr: 1750-26.1999.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A, VANESSA TERUMI YASSUE, 

MARLENE APARECIDA PEREIRA BARBOSA, VALERIA NAYUMI YASSUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALFREDO TOSHIHIDE YASSUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ANGELICA 

KARLINSKI - OAB:9580, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - 

OAB:5914-B, Edimar Luiz da Silva - OAB:14723/DF, Fernanda Silva - 

OAB:10992/DF, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, MAGNA 

KATIA SILVA SANCHES - OAB:10.638/MT, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, PATRICIA ELISA VIEIRA 

BRITO - OAB:10304-MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT, 

Rosângela de Souza Raimundo - OAB:11242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Vistos.

 Inicialmente, insta consignar que o presente inventário, tramita desde o 

ano de 1999, tratando-se de Meta 2 do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, motivo pelo qual se mostra imprescindível que a 

inventariante promova as diligências necessárias com o fito de alcançar o 

escopo da ação em apreço com a maior celeridade possível.

Posto isso, INTIMEM-SE a inventariante pessoalmente, bem como todos os 

herdeiros e seus procuradores, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem interesse no prosseguimento do feito e cumprirem as 

determinações contidas na presente demanda, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262708 Nr: 26736-14.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC às fls. 37/38, bem como o 

parecer ministerial de fl. 43, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes, referente a união 

estável, guarda e alimentos.

Posto isso, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Gilmar Gomes Pinheiro e Edipaula Vieira Barreto.

 Assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 186622 Nr: 4010-17.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALFREDO TOSHIHIDE YASSUE, ANA 

LUCIA GONÇALVES BANDEIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, a fim 

de declarar prescrita a dívida oriunda da Cédula de Crédito Comercial nº 

95/00125-5, para tanto, DETERMINO o cancelamento da hipoteca levada a 

registro por meio do R-2/11.377 do RGI desta Comarca.Consigno que a 

baixa da hipoteca deverá ocorrer somente após o trânsito em julgado da 

presente decisão em respeito ao princípio da segurança jurídica. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, devidamente atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do 

CPC.Por fim, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. 

Com o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações 

necessárias, arquivando-se o feito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 225652 Nr: 14771-73.2016.811.0055

 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: ROMARIO SILVA DOS SANTOS, RGSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VANIEL DOS SANTOS DA 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531/MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda que decorreu o 

prazo de suspensão deferido às fls.54, portanto encaminho os autos para 

expedição de matéria para imprensa, a fim de intimar a parte autora para 

manifestação.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 163824 Nr: 1221-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS PRATES, MARIA LUCIA DOS 

SANTOS PRATES, REINALDO DOS SANTOS PRATES, NOEMIA PRATES 

DA SILVA, ALÉCIO ALVES PRATES, MARLI ARRUDA PEREIRA PRATES, 

ARISTACIO DOS SANTOS PRATES, NELMA DOS SANTOS PRATES, 

MARCIA DOS SANTOS PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ODILON DA ROCHA PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE MILENE LAMIM - 

OAB:12109, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA 

DE FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte inventariante para proceder com o 

pagamento do selo de autenticidade, juntado a guia de comprovante 

devidamente quitado, bem como para comparecer pessoalmente na 

secretaria da 2ª Vara Civel a fim de retirar o Alvará Judicial.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261771 Nr: 26164-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELLO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 

ME, CAROLINA S. MATIAS SANTOS DE MELLO, SEBASTIÃO GERALDO DE 

MELLO

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MELLO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS 

LTDA ME, CNPJ: 10286956000155, atualmente em local incerto e não 

sabido CAROLINA S. MATIAS SANTOS DE MELLO, Cpf: 00605102860, 

casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido SEBASTIÃO 

GERALDO DE MELLO, Cpf: 19934912953, natural de Acorizal-MT, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 2.521,74

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246779 Nr: 14237-95.2017.811.0055

 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: CLODOVEU FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA, MONSANTO 

TECHNOLOGY LLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS 

SIQUEIRARIBEIRO FILHO - OAB:54.233-DF, MARCOS VELASCO 

FIGUEIREDO - OAB:18.656/A-MT, PAULO HENRIQUE DA SILVA ABREU - 

OAB:49.600-DF

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 392/395 apresentados 

pelo requerente são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo o 

requerido para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145628 Nr: 5321-48.2012.811.0055

 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: LUIS CARLOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL CIA DE SEGUROS, 

LOCALIZA AGENCIA CENTRO DE PALMAS MC SERV. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, JACQUES VELOSO DE 

MELO - OAB:OAB/DF 13.558

 Certifico que, tendo em vista o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, 

intimo as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 56717 Nr: 6232-70.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA, CARLOS ANTONIO 

FLORES MALHADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO DA SILVA 

MALHADA - OAB:8963-MS, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, intimo a parte exequente, para no prazo de 05 (cinco)dias, 

retirar a carta precatória a ser cumprida na Comarca de Jardim-MS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251802 Nr: 18152-55.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGMP- CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 

PAGAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA TEIXEIRA - OAB:201849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a Carta de Citação ter sido devolvida pelo 

motivo "Endereço insuficiente", intimo a parte autora para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 109346 Nr: 7971-10.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERZIEL BELINELLO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu em 18/06/2018 o prazo para a parte autora dar 

andamento ao feito, tendo permanecido inerte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174839 Nr: 16762-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO BIZELLI, IVONEI FERRAZZA, 

IRACEMA DA SILVA MACHADO CASAGRANDE, GERALCINA FERREIRA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 272 de 795



BARBOSA, MARIA VILMA FELIPE, NOEL PEDRO DA SILVA, Reinaldo 

Loose, ANTONIO BORGES DOS SANTOS, MARIA DIVINA DE ARAÚJO, 

ESPOLIO DE JOSE NAVARRO SANCHES, ALAIN SHUNJI NAKAMURA, 

WAGNER KENHITI NAKAMURA, MAYKER YOSHIHIRO NAKAMURA, 

EDVILSON BRUGNEROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:OAB/PR 24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A

 Certifico que, em cumprimento à Portaria n.º 33/2018-CGJ, que dispõe 

sobre a realização de correição nesta secretaria na data de 3/7/2018, e 

ordena ao gestor que requisite a devolução de todos os processos com 

carga vencida, a fim de serem inspecionados, intimo o advogado 

RULLYAN PETERSON SAMPAIO para que devolva os autos em tela, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES, uma 

vez que os levou em carga rápida na data de 22/05/2018 e até a presente 

data não devolveu na secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174935 Nr: 16876-91.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GONZAGA CHAVES, SERGIO MITSUKAZU 

NOMURA, LEONILDA MORATELLI, LEONOR LEITE DE SOUZA, SERGIO 

GRAPEGIA, ESPOLIO DE EDWALTER ALVES DE CARVALHO, ADELINA DA 

SILVA LOOSE, ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI, EDILAINE DE 

CARVALHO DO NASCIMENTO, JOSUÉ MATHEUS DE MATTOS, TEREZINHA 

DETONI BRIZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:OAB/PR 24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, RITA DE CÁSSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:MT 15.688/A

 Certifico que, em cumprimento à Portaria n.º 33/2018-CGJ, que dispõe 

sobre a realização de correição nesta secretaria na data de 3/7/2018, e 

ordena ao gestor que requisite a devolução de todos os processos com 

carga vencida, a fim de serem inspecionados, intimo o advogado 

RULLYAN PETERSON SAMPAIO para que devolva os autos em tela, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES, uma 

vez que os levou em carga rápida na data de 22/05/2018 e até a presente 

data não os devolveu na secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151618 Nr: 201-87.2013.811.0055

 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 CRESTANI, ILDO CRESTANI, LEIVA 

TEREZINHA DONIDA CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Certifico que intimo a parte executada para se manifestar sobre o Termo 

de Penhora de fl. 164, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174840 Nr: 16764-25.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAREZ CANGUSSU RIBEIRO, ESPOLIO DE 

JOÃO DO PRADO ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:OAB/PR 24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, RITA DE CÁSSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:MT 15.688/A

 Certifico que, em cumprimento à Portaria n.º 33/2018-CGJ, que dispõe 

sobre a realização de correição nesta secretaria na data de 3/7/2018, e 

ordena ao gestor que requisite a devolução de todos os processos com 

carga vencida, a fim de serem inspecionados, intimo o advogado 

RULLYAN PETERSON SAMPAIO para que devolva os autos em tela, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES, uma 

vez que os levou em carga rápida na data de 22/05/2018 e até a presente 

data não devolveu na secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176244 Nr: 18337-98.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE DE CAMPOS RIBEIRO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MURILO PESSOA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Certifico que, em cumprimento à Portaria n.º 33/2018-CGJ, que dispõe 

sobre a realização de correição nesta secretaria na data de 3/7/2018, e 

ordena ao gestor que requisite a devolução de todos os processos com 

carga vencida, a fim de serem inspecionados, intimo o advogado 

RULLYAN PETERSON SAMPAIO para que devolva os autos em tela, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES, uma 

vez que os levou em carga rápida na data de 22/05/2018 e até a presente 

data não os devolveu na secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170911 Nr: 12323-98.2014.811.0055

 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: ELIEL JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MOTA VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195

 Certifico que, em cumprimento à Portaria n.º 33/2018-CGJ, que dispõe 

sobre a realização de correição nesta secretaria na data de 3/7/2018, e 

ordena ao gestor que requisite a devolução de todos os processos com 

carga vencida, a fim de serem inspecionados, intimo a advogada 

MARIANA CRESTANI PALMA para que devolva os autos em tela, no prazo 

de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 

3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES, uma vez que o 

levou em carga rápida na data de 13/6/2018 e até a presente data não 

devolveu na secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140525 Nr: 11095-93.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARIA CLARET LOUZADA DE LIMA, 

H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - 

OAB:9012/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Certifico que, intimo as requeridas para, no prazo comum de 5 dias, 

depositarem judicialmente os honorários do perito, cada qual o valor de R$ 

2000,00 (dois mil reais), conforme solicitou o perito em fl. 242.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253587 Nr: 19639-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DEFANT FILHO

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para apresentar a guia correspondente 

ao pagamento da diligência de fl. 69v.º, no prazo de 5 dias, pois somente 

com ela poderá ser efetuado o pagamento ao oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170185 Nr: 11366-97.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVALLIN TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA, BMB 

MODE CENTAR INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rezende - 

OAB:144.302 OAB/RJ, Ana Paula Duarte de Carvalho - OAB:107.848 

OAB/RJ, João Paulo Moreschi - OAB:11686, Ricardo Turbino Neves 

- OAB:12.454

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 489, intimo a requerida 

M Diesel Caminhões e Ônibus Ltda. para se manifestar sobre a proposta 

de honorários apresentada novamente pelo perito em fls. 482/484, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219282 Nr: 9363-04.2016.811.0055

 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: PETGATO PET SHOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIKELLE GOMES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 Homologo por sentença o acordo acima celebrado, julgando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma acordada. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Os presentes saem intimados 

com renúncia do prazo recursal. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221370 Nr: 11176-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA SEMENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Santana Nestorio - 

OAB:18.406.Amt, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B

 Diante do acima registrado, reputo preclusa a produção de prova oral pela 

parte embargante. No mais, concedo o prazo de 05 dias para a parte 

embargada dizer se insiste ou não na oitiva das testemunhas arroladas. 

Caso a parte desista de ouvir suas testemunhas, conclusos para 

sentença. Havendo insistência nas oitivas, expeça-se carta precatória e 

intime-se as partes. Após a devolução, vistas para apresentação de 

alegações finais e conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263342 Nr: 27248-94.2017.811.0055

 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: LOURDES MORESCO SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO RODRIGUES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 Certifico que intimo a parte requerida acerca da sentença homologatória a 

seguir parcialmente transcrita: "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, assim, a medida 

que se impõe é a homologação do ajuste. Ante o exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, homologo por 

sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado às fls. 37. Ademais, mantenham-se os autos suspensos pelo 

prazo de sessenta dias, para cumprimento do acordo, nos termos do art. 

313, II, do CPC. Decorrido este prazo, certifique-se e intime-se a parte 

Requerente para requerer o que entender de direito em 15 (quinze) dias, 

com a advertência de que não havendo manifestação o processo será 

extinto com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Por fim, ficam as partes dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do 

CPC. P. R. I. C."

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 206232 Nr: 19860-14.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA TERESA DE ALMEIDA COSTA SARTORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19860-14.2015 (Cód. 206232)

 VISTOS, ETC.

 Cuida-se de Embargos à Execução ajuizada por REGINA TERESA DE 

ALMEIDA COSTA SARTORETTO contra FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório

Decido.

Analisando o conjunto processual verifica-se a dissipação de interesse 

processual para o prosseguimento da ação, devendo o feito ser extinto.

Isso porque, como é sabido, o interesse de agir advém da necessidade de 

se obter, através do processo, proteção ao interesse substancial, que in 

casu, já não existe mais, uma vez que a execução objeto dos embargos 

fora extinta nesta data.

Por estas razões, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV e VI, 

combinado com o artigo 354, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas e honorários.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se.
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 Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 06 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

(em substituição legal)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163924 Nr: 1412-27.2014.811.0055

 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: LUIZ CARLOS PEREIRA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-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.: 136739 Nr: 7025-33.2011.811.0055

 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: OLIVEIRA GOMES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140402 Nr: 10959-96.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FATIMA LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 179834 Nr: 21839-45.2014.811.0055

 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: ENA SANCHES ABBADIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194288 Nr: 10358-51.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 206751 Nr: 20344-29.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 207415 Nr: 20960-04.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON GOUVEIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226205 Nr: 15177-94.2016.811.0055

 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: ZAFENATE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226886 Nr: 15778-03.2016.811.0055

 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: ADEMILSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 275 de 795



SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 230377 Nr: 18814-53.2016.811.0055

 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: MARIA DE FÁTIMA COSTA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231325 Nr: 19984-60.2016.811.0055

 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: MARLI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166493 Nr: 6021-53.2014.811.0055

 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: DANIELE COLOMBI ZACARKIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 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.: 136551 Nr: 6812-27.2011.811.0055

 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: MILTON ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as Contrarrazões de Apelação de fls. 140/143 são 

intempestivas, eis que a intimação da parte autora para apresentação 

ocorreu via DJE - Edição 10145, com publicação no dia 27/11/17 (fl. 129), 

cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis extinguiu-se no dia 19/12/17, todavia, 

referida peça processual foi protocolada somente no dia 19/06/18 (fl. 

140).

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266988 Nr: 29876-56.2017.811.0055

 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: THEREZA ERIKA SOUSA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 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.: 167853 Nr: 8163-30.2014.811.0055

 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: ROSINA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 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.: 132450 Nr: 2310-45.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR ANTONIO NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes a fim de intimar 

a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas 

referentes a(s) diligência(s) do Sr. Oficial de Justiça, nos seguintes 

termos: 01 - Informo que a guia de recolhimento deverá ser gerada no 

endereço: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home - diligência - Emissão de 

Guias de Diligências; 02 - Finalidade do ato a ser realizado: intimação da 

penhora; 03 - Distância a ser percorrida: (trata-se de ÁREA URBANA); 04 

- Valor total a ser depositado: R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e 

quatro centavos), acrescido das devidas tarifas bancárias; 05 - Número 

do provimento que autoriza a cobrança: 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 231634 Nr: 20411-57.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO JACOBOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO para apresentar dados bancários para que 

proceda-se com a devolução de valores bloqueados nos autos.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000387-54.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALVES FERNANDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES OAB - MT0012771A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Jorge Alves 

Fernandes em desfavor do Prefeito Municipal, Fábio Martins Junqueira, e 

Município de Tangara da Serra/MT, todos qualificados no encarte 

processual. Sustenta a impetrante que o impetrado tem preterido 

ilegalmente sua nomeação para cargo efetivo para o qual foi aprovada em 

cadastro de reserva em favor da celebração de contratações 

temporárias. Destaca que se encontra classificada em 51º lugar e que 

apesar da necessidade de nomeação definitiva de inúmeros professores 

destaca que a autoridade coatora convocou professores com contrato 

temporário, que passaram pelos processos seletivos 04/2014, 06/2015, 

03/2016 e 04/2016. Restou prejudicada a análise da medida liminar, 

requisitando-se informações da autoridade coatora Devidamente 

notificado o órgão de representação da pessoa jurídica interessada 

alegou ausência de direito líquido e certo.. A i. representante do Ministério 

Público manifestou-se pela concessão da segurança, Foram solicitadas 

informações complementares quanto ao Lotacionograma do Cargo 

Pretendido pela Impetrante. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É 

o relato necessário. Fundamento e decido. O artigo 5º, inciso LXIX, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, corroborado pelo 

artigo 1º da Lei 12.016/09, enuncia que o mandando de segurança é o 

instrumento apropriado para proteger “direito líquido e certo”, sem definir, 

entretanto, o sentido e alcance desse termo, incumbindo-se a doutrina e a 

jurisprudência tal mister. Nessa senda, cito os ensinamentos de Uadi 

Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: Curso de Direito 

Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. São Paulo, 2008, pág 581): 

“Direito liquido e certo – é aquele que se prova, documentalmente, logo na 

petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência do STF mostra que a 

terminologia está ligada à prova pré-constituída, a fatos documentalmente 

provados na exordial. Não importa se a questão jurídica é difícil, complexa 

ou intrincada. Isso não configura empecilho para a concessão da 

segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre matéria de direito não 

impede concessão de segurança’). O que se exige é o fato de 

apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato que lhe 

corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, será 

descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança”. De fato, como ação civil de rito especial, 

marcado pela sumariedade de seu procedimento, a exigência de um direito 

líquido e certo é plenamente justificável, principalmente porque não há 

espaço para a fase de produção probatória nesse rito. Além da exigência 

de um direito líquido e certo, são também pressupostos específicos do 

mandado de segurança o ato de autoridade, a ilegalidade ou abuso de 

poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo referidos pressupostos 

estarem presentes concomitantemente. Sobre os aludidos assuntos, 

elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos 

(Ibidem, pagina 581/582): “(...) a autoridade pública (titular do poder 

decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), podem 

praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do mando de 

segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua consecução; (ii) 

contrariar lei expressa, regulamento ou princípios constitucionais 

positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em desvios de 

competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) manter-se em 

desconformidade com norma legal ou em conformidade com norma ilegal 

ou inconstitucional.” “Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o ato que não 

se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do ordenamento. O 

abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de ilegalidade. Basta que 

a autoridade, no exercício de suas atribuições, transcenda ou distorça os 

limites de sua competência, alegando agir com fundamento nela, para 

configurar a hipótese.” Como é sabido, a Constituição Federal estabelece 

o princípio da ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos 

públicos aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, 

assim como aos estrangeiros, na forma da lei (art. 37, I), mediante 

concurso público de provas ou de provas e títulos. O que a Carta Magna 

visou com os princípios da acessibilidade e do concurso público foi 

ensejar a todos iguais oportunidades de disputar cargos ou empregos na 

Administração Pública, além de impedir o ingresso de pessoa não 

habilitada para o cargo ou emprego, com evidente prejuízo à eficiência do 

serviço público. O concurso instaura-se por meio de um instrumento 

convocatório específico, o edital, onde são fixadas as bases e condições 

para inscrição, provas, critérios de aprovação e exame da habilitação 

específica. E segundo elucida o saudoso Hely Lopes Meirelles: "A 

Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os 

critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os 

candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições e 

requisitos de admissão dos concorrentes, pra melhor atendimento do 

interesse público."[1][1] Ressalta-se que a simples coexistência de 

contratações temporárias com nomeações de professores para cargo 

efetivo, a priori, não implica preterição de candidato, visto que conforme 

se extrai da relação de contratos temporários apresentada pelo impetrante 

é certo que nada obsta a utilização de tais contratos temporários, não 

para prover cargos efetivos, mas, tão somente, a substituir cargos 

efetivos já providos, mas cujos titulares se encontram afastados. Dos 

documentos acostados aos autos, percebe-se que o numero de 

professores contratados temporariamente excede em muito o número de 

vagas decorrente de situações excepcionais atinentes a férias, licenças 

prêmio, afastamento para tratamento de saúde, exercício de função 

comissionada, direção entre outras. Assim, evidente a suplantação de 

contratações de servidores temporários de acordo com o número de 

vagas de servidores efetivos ociosas, fato a princípio irregular. Anoto que 

a citada contratações se mostram de fato irregulares vez que o Município 

está a despender valores com o pagamento de serviços para o exercício 

de função no qual existem candidatos devidamente classificados em 

concurso público, fato que atenta aos princípios da legalidade e 

moralidade. A contratação precária de terceiros para exercer função 

pública para qual existem candidatos devidamente classificados em 

concurso público de provas e títulos, gera aos classificados o direito à 

contratação. Neste sentir, o posicionamento atual do Superior Tribunal de 

Justiça, com precedentes de sua própria Corte e de nossa corte maior, o 

Supremo Tribunal Federal: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA 

DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS 

NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CARGOS 

OCUPADOS EM CARÁTER PRECÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STF E STJ. 

PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, 

em julgamento submetido ao regime de repercussão geral, estabeleceu os 

princípios constitucionais e os limites que regem a nomeação de 

candidatos aprovados em concurso público e a adequação da 

Administração Pública para a composição de seus quadros (RE 

598.099/MS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3.10.2011). 2. 

No caso dos autos, a recorrente impetrou mandado de segurança contra 

ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o 

qual foi denegado por ausência de direito líquido e certo em razão da não 
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comprovação de preterição na ordem de classificação de concurso 

público. 3. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior reconhece a 

existência de direito líquido e certo à nomeação de candidatos aprovados 

dentro do número de vagas previsto no edital. Por outro lado, eventuais 

vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por 

si só, geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado 

em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está 

submetido à discricionariedade da Administração Pública. 4. Entretanto, tal 

expectativa de direito é transformada em direito subjetivo à nomeação do 

candidato aprovado se, no decorrer do prazo de validade do edital, houver 

a contratação precária de terceiros para o exercício dos cargos vagos, 

salvo situações excepcionais plenamente justificadas pela Administração, 

de acordo com o interesse público. 5. Na hipótese examinada, a 

recorrente foi aprovada para o cargo de Escrivão, fora do número de 

vagas previsto no edital, em regular concurso público realizado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, é 

incontroverso o surgimento de novas vagas para o referido cargo, no 

período de vigência do certame, as quais foram ocupadas, em caráter 

precário, por meio de designação de servidores do quadro funcional do 

Poder Judiciário Estadual. 6. Portanto, no caso concreto, é manifesto que a 

designação de servidores públicos de seus quadros, ocupantes de 

cargos diversos, para exercer a mesma função de candidatos aprovados 

em certame dentro do prazo de validade, transforma a mera expectativa 

em direito líquido e certo, em flagrante preterição a ordem de classificação 

dos candidatos aprovados em concurso público. 7. Sobre o tema, os 

seguintes precedentes do STF e STJ: RE 581.113/SC, 1ª Turma, Rel. Min. 

Dias Toffoli, DJe 31.5.2011; EDcl no RMS 34.138/MT, 2ª Turma, Rel. Min. 

Herman Benjamin, DJe de 25.10.2011; RMS 22.908/RS, 6ª Turma, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18.10.2010; RMS 32.105/DF, 2ª Turma, 

Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 30.8.2010; RMS 20.565/MG, 5ª Turma, Rel. 

Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 21.5.2007; AgRg no REsp 652789/SC, 5ª 

Turma, Rel. Min. Felix Fischer DJ 1º.8.2006. 8. Recurso ordinário em 

mandado de segurança provido. STJ – RMS 31847/TS – 2ª Turma – Rel. 

Min. Mauro Campbell Marques, julg. 22/11/2011, pub. DJE 30/11/2011. 

Todavia, a par dessa afirmativa, analisando detidamente a pretensão 

inicial, constata-se que mesmo as contratações sendo irregulares, a 

impetrante não possui o alegado direito líquido e certo. Com efeito, do 

contido nas informações, contida nos autos, constata-se também, que a 

autora foi classificada na posição 51 do Concurso Público nº 001/2013, 

conforme Edital Complementar nº 005/2014 (id 8250229), e foram 

chamados até o presente momento a candidata classificada na 42ª 

posição ( Caleci de Almeida da Silva Lima) inexistindo vagas disponíveis 

junto ao lotacionograma (id 11529803) para preenchimento pela impetrante 

e demais candidatos detentores de classificação superior. Assim, apesar 

de demonstrada a contratação irregular, não se pode ser concedida a 

segurança posto que inexistem cargos vagos aptos a nomeação, não se 

mostrando a via do mandado de segurança a adequada para suprimir o 

procedimento legislativo necessário para a criação dos cargos 

necessários. Neste diapasão, a impetrante não tem direito à convocação e 

contratação, mas sim mera expectativa de direito; em havendo renúncia 

dos colocados que a precedem ou aumento do quadro e no período 

decadencial, poderá e deverá a impetrante ser convocada. Somente após 

a ampliação do número de cargos ou vacância em quantidade adequada e 

a convocação, posse ou renúncia das colocadas que a precedem e, 

perdurando a contratação precária, é que a impetrante terá direito à 

nomeação. Quanto a impossibilidade de nomeação de impetrante frente a 

inexistência de cargo vago, reputo oportuno transcrever o seguinte 

precedente: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA - 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS, DE 

PROVIMENTO EFETIVO, EM NÚMERO SUFICIENTE PARA ATINGIR A 

CLASSIFICAÇÃO DA APELANTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

aprovação fora do número de vagas destinadas no edital do concurso 

(cadastro de reserva) apenas gera direito à nomeação quando 

comprovadas (a) a existência de cargos vagos e (b) a preterição na 

convocação pelo preenchimento dos cargos de provimento efetivo por 

servidores contratados temporariamente. 2 - A mera terceirização de 

serviços não implica preterição de candidato aprovado em concurso 

público. 3 - À míngua de prova da existência de vagas em cargo público 

de provimento efetivo em número suficiente para atingir a classificação da 

Candidata/Apelante , deve a sentença ser mantida. 4 - Apelação 

conhecida e desprovida. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes 

autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Primeira Câmara 

Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na 

conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este 

julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto 

do Relator. Vitória (ES), em 16 de dezembro de 2014 PRESIDENTE 

RELATOR(TJ-ES - APL: 00375288520098080024, Relator: WILLIAM 

COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/12/2014, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2015) Quanto a 

impossibilidade de criação de cargo sem o devido procedimento legal e a 

inviabilidade de utilização da presente via para tal desiderato: PROCESSO 

CIVIL. FUNÇÃO PÚBLICA TEMPORÁRIA. EFETIVAÇÃO. INTERESSE DE 

AGIR. AUSÊNCIA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. LEI. I. O INTERESSE 

DE AGIR DEVE ATENDER AO BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE DA 

DEMANDA. CONSIDERANDO QUE A CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS 

DEPENDE DE LEI, INEXISTE INTERESSE DE AGIR DOS PROFESSORES QUE 

DESEMPENHAM FUNÇÃO PÚBLICA TEMPORÁRIA E OBJETIVAM SER 

EFETIVADOS NO SERVIÇO PÚBLICO POR MEIO DE UM PROVIMENTO 

JURISDICIONAL. II. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-DF - APC: 20070111478354 DF, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 11/06/2008, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 

18/06/2008 Pág. : 94) Pelo exposto, em virtude da inexistência de cargos 

vagos e a existência de candidatos aprovados à frente da impetrante, 

falta-lhe direito líquido e certo a ser amparado na estreita via do Mandado 

de Segurança, motivo pelo qual denego a segurança. Consigno que deixo 

de determinar a extração de cópias para a instauração de procedimento 

para apuração da irregularidade indicada ante a informação apresentada 

pelo representante do Ministério Público quanto a existência de 

procedimento. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente writ e, 

via de consequência, DENEGO A ORDEM de Mandado de Segurança, 

julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Isenta de custas, na 

forma da lei, e honorários incabíveis na espécie, conforme Súmula 512 do 

STF. Sem reexame necessário, tendo em vista a ausência de 

pressuposto, nos termos da Lei n.º 12.016/2009. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se e se cumpra. Transitada em julgado, certifique-se arquive-se os 

autos com as devidas anotações e baixas de estilo. Tangará da Serra/MT, 

19 de junho de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 185512 Nr: 3170-07.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZENE MARIA SALGADO STOPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a certidão 

expedida para os fins previstos no artigo 782, § 3º, do CPC, devendo, no 

ato da retirada apresentar comprovante de pagamento das custas judiciais 

da mesma, cujo pagamento deverá ser feito por guia emitida pelo "site" do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273305 Nr: 3666-31.2018.811.0055

 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: R. R. COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:175803, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 
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sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar 

as contestações juntadas aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264115 Nr: 27750-33.2017.811.0055

 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: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON RIBEIRO RANGEL, ZILMA RIBEIRO 

LOURENÇO RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 188695 Nr: 5611-58.2015.811.0055

 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): SAN RAFAEL CHOPERIA E RESTAURANTE 

LTDA ME, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN, CESAR ANTONIO RICCIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DO DOCUMENTOS DA RECEITA FEDERAL O QUAL 

ENCONTRA-SE NA PASTA DA RECEITA FEDERAL ARQUIVADO NA 

PASTA DE DOCUMENTOS SIGILOSOS NA SECRETARIA, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211153 Nr: 3003-53.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JÚNIOR, VANDERLEI RECK, 

ELIZETE MARIA RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841, 

FLÁVIO MULLER - OAB:5841-B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - 

OAB:8250, Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:8250-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

CONTRARAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO ITERPOSTO PELA PARTE 

REQUERIDA AS FLS. 96-107, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 199347 Nr: 14294-84.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO FOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte requerida para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 216824 Nr: 7342-55.2016.811.0055

 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: CONCELITA DO CARMO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNI SAT - TANGARA DA SERRA, EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, Marcos Terencio 

Agostinho Pires, a autora acompanhada de sua patrona e o representante 

da empresa requerida Editora e Distribuidora Educacional S/A ausente o 

representante da empresa Unis Sat – Tangara da Serra.

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, restou frustrada a tentativa de 

conciliação. Após, foram colhidos os depoimentos das partes e da 

testemunha presente, tendo a autora desistido da oitiva de Lucenir de 

Barros de Oliveira, desistência que foi homologada pelo Juízo, neste ato . 

Consigne-se que o depoimento foi gravado observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça.

 Após as partes acordaram na apresentação de memoriais no prazo 

sucessivo de 15 dias.

Após foi prolatada a seguinte decisão:

Inicialmente, considerando-se a inércia da empresa Unopar em promover a 

correção da prova da autora, já determinada quando do recebimento da 

inicial, de rigor a fixação de preceito cominatório, ora arbitrado em R$ 

500,00 por dia de descumprimento, limitado ao montante de R$ 20.000,00, 

saindo a empresa intimada por meio de seu preposto em apresentar o 

resultado da avaliação no prazo de 10 dias e em caso de aprovação 

designar data e local para colação que deve ser comunicada ao Juízo no 

prazo de 30 dias e realizada no prazo máximo de 60 dias. Procedendo-se 

imediata intimação da autora, com fulcro no princípio da cooperação. Sob 

pena de aplicação do preceito já consignado.

 Sem prejuízo saem as partes intimadas para apresentarem memoriais no 

prazo sucessivo de 15 dias e então conclusos para prolação de 

sentença..”. NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam, sob o ditado do MM. Juiz.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Autora:

Advogado

Representante da empresa Requerida Editora e Distribuidora Educacional 

S/A

Advogado:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240788 Nr: 8808-50.2017.811.0055

 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: CECILIA DE CAMPOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 intimação da requerida na pessoa do seu advogado para informar nos 

autos a qualificação e endereço do gerente de relacionamento senhor 

LUCINEY DE PINTO BARROS, PARA FINS DE PROCEDER A INTIMAÇÃO DO 

MESMO PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 07 DE AGOSTO DE 

2018, AS 14:00 HORAS, ONDE SERA OUVIDO COMO INFORMANTE tudo 

de conformidade com a final da decisão abaixo transcrita: (...)Por fim, 

como meio de provas determino a produção de prova oral, destacando o 

depoimento pessoal do autor e de representante do requerido e 

testemunhas arroladas tempestivamente pelas partes, devendo ainda ser 

colhido depoimento como informante do gerente de relacionamento 

Luciney de Pinto Barros, cuja qualificação deverá ser informada pela 
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instituição financeira, deprecando-se sua oitiva, se necessário. Para o 

prosseguimento do feito designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 7 de agosto de 2018, às 14:00 horas.Sem prejuízo de tais 

deliberações, oficie-se a agência a qual a conta corrente da autora se 

encontra vinculada, para que no prazo de 30 dias apresente o extrato 

completo da Cédula de Crédito Bancário 132.116.743, bem como das 

demais operações financeiras quitadas por tal operação, destacando-se a 

operação 852055365.Atente-se o Cartório quanto ao contraditório quando 

da apresentação das informações solicitadas.Procedam-se as expedições 

necessárias.Tangará da Serra, 19 de abril de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148170 Nr: 8037-48.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA AMERICO 

EMERICH, LUCIANE PIRES EMERICK, BEATRIZ MARCELINO PIRES EMERICK, 

VIVIANE PIRES EMERICK, WILIAN PIRES EMERICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz Henrique de Oliveira 

Santos - OAB:16694a MT, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:209931-SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar COM 

URGENCIA INFORMANDO NOS AUTOS ENDEREÇOS ATUALIZADAS DAS 

PARTES EXECUTADS LUCIANE PIRES, BEATRIZ MARCELINO E VIVIANE 

PIRES, tendo em vista que as correspondências expedida a intimação das 

executadas foram devolvidas com a informação “ MUDOU-SE”, DEVENDO 

O ADVOGADO DA PARTE AUTORA INFORMAR NOS AUTOS O 

EN-DEREÇO ATUALIZADO DAS REFERIDAS EXECUTADAS PARA FINS DE 

PROCEDER A INTIMAÇÃO DAS MESMAS DO TERMO DE PENHORA 

EFETIVADO NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 58831 Nr: 482-53.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GELSON DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NA PESSOA DO SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO JUNTADO PELA PARTE AUTORA AS 

FLS. 423/430, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278461 Nr: 7763-74.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PAIVA DOS SANTOS

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte requerida, onde foi 

DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ NÃO PROCURADO, 

devendo informar o endereço atualizado da referida requerida para fins de 

proceder a citação da mesma , informando nos autos com urgência, bem 

COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 280423 Nr: 9337-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR APARECIDO PINTO DE UNGALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:13.451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Processo Crime nº. 9337-35.2018.811.0055 – Cód. 280423

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Designo audiência admonitória para a data de 27 de julho de 2018, às 

17h00min.

Procedam-se as intimações necessárias.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a Defesa.

Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra - MT, 05 de junho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 185752 Nr: 3360-67.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Processo Crime nº. 3360-67.2015.811.0055 – Cód. 185752

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Designo audiência de justificação para a data de 27 de Julho de 2018, às 

17h30min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o reeducando e a Defesa.

Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra - MT, 07 de Junho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 228615 Nr: 17280-74.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APDTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCP, DCP, RSDS, TFDSES, PGDS, MIDS, LA, 

DA, AVD, LMDS, AFDSF, JLOB, AST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, GUNDHER GOMES DUARTE - OAB:24171, PAULO 

VITOR LIMA RIBEIRO - OAB:23.3871-O, ROBIN HOOD RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:24532/O, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT

 Ante o exposto INDEFIRO os pedidos efetuados pelos réus Geane Costa 

Pereira e Robson Severino da Silva.Consta ainda que a ré estaria a mais 

de 10 dias com o equipamento desligado, conforme informações 

prestadas pela Diretora do CDP local. O art. 312, parágrafo único, do CPP 

é expresso a autorizar a prisão preventiva "em caso de descumprimento 

de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas 

cautelares (art. 282, § 4º)”. Assim sendo, determino que seja a ré intimada 

a justificar, no prazo de 10 (dez) dias, o motivo de seu equipamento 

eletrônico ter sido desligado.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Tangará da Serra, 18 de junho de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 278829 Nr: 8091-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BRASNORTE-MT - VARA ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - OAB:

 Autos nº: 8091-04.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 278829.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 29 de agosto de 2017, às 15h40min, para oitiva da 

vítima Cleuse Braz dos Santos, que deverá ser INTIMADA 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 à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 14 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281442 Nr: 10172-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONES SEDANO DE PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alberto Fernando ambrosio - 

OAB:

 Autos nº: 10172-23.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 281442.

 Vistos.

 1) À vista do ofício de fls. 14/15 , INTIME-SE, com urgência, o réu acerca 

da audiência de instrução a ser realizada no Juízo Deprecante no dia 

07/08/2018, às 15:00h.

 2) Outrossim, DESIGNO audiência de interrogatório do réu Diones Sedano 

de Pontes, bem como para oitiva das testemunhas Jefferson Gustavo 

Silva Soares, Alessandro Rodolfo Rodrigues, Rodrigo Esquinelato dos 

Santos, Gledson José Pereira, Vinicius Felipe Rodrigues e Allyson Junior 

Duarte para o dia 29 de agosto de 2018, às 13:00 horas, devendo o réu 

ser INTIMADO a comparecer, devidamente acompanhado de advogado, 

sob pena de revelia e as testemunhas INTIMADAS a comparecerem, para 

o fim de serem ouvidas, sob as penas da lei.

 3) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 14 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281144 Nr: 9884-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.ARIPUANÃ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANDRE SCHORR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-B

 Autos nº: 9884-75.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 281144.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 29 de agosto de 2018, às 15h30min para oitiva da 

testemunha PM Roberto Carlos de Souza Cruz, que deverá ser 

REQUISITADA junto ao respectivo Comando para comparecer, para o fim 

de ser ouvido, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 14 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281159 Nr: 9912-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARILTON FAUSTINO DE 

AQUINO - OAB:4589-B

 Autos nº: 9912-43.2018.811.0055

Código Apolo nº: 281159.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 29 de agosto de 2017, às 15h50min, para oitiva das 

testemunhas de defesa PM José Francisco de Oliveira e PM Rogério Sávio 

da Silva, que deverão ser REQUISITADOS junto ao Comando respectivo 

para comparecerem, para o fim de serem ouvidos, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 14 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281157 Nr: 9908-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 5ª VARA DE CUIABA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA COSTA, APARECIDO 

SANTIAGO, MAURICIO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 Autos nº: 9908-06.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 281157.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 22 de agosto de 2018, às 16:00 horas, para oitiva das 

testemunhas de defesa Leonilson Broskoski Machado, Carlos Roberto 

Leite da Silva e Valdomiro Leite da Silva, que comparecerão 

independentemente de intimação, conforme consignado na defesa do réu.

 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 
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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.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 14 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281364 Nr: 10111-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 Autos nº: 10111-65.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 281364.

 Vistos.

 1) À vista do ofício de fls. 07/07 verso , INTIME-SE, com urgência, o réu 

acerca da audiência de instrução a ser realizada no Juízo Deprecante no 

dia 15/08/2018, às 15h30min.

 2) Outrossim, DESIGNO audiência de interrogatório do réu Ailton França, 

bem como para ouvir as testemunhas de defesa André Luiz Pinto, Sirlei 

Aparecida Paro e José Pereira de Brito para o dia 29 de agosto de 2018, 

às 14h10min, devendo o primeiro ser INTIMADO a comparecer 

acompanhado de advogado para ser interrogado, sob pena de revelia e as 

testemunhas INTIMADAS a comparecerem, para o fim de serem ouvidas, 

sob as penas da lei.

 3) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 14 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 276281 Nr: 5896-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.VILHENA-RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOTARDO, VERA LUCIA DE 

ARAUJO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B

 Autos nº: 5896-46.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 276281.

 Vistos.

1) DESIGNO o dia 22 de agosto de 2018, às 17h10min, para oitiva da 

testemunha de defesa João Carlos dos Santos, bem como, para proceder 

aos interrogatórios dos réus Luiz Alberto Gotardo e Vera Lúcia de Araújo 

Gotardo.

2) INTIMEM-SE para comparecimento, sob as penas da lei, a testemunha e 

os réus.

 3) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 14 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 280905 Nr: 9701-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL VITÓRIA-ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELLA PIMENTEL TIUSSI - 

OAB:24218/ES, MIRIAH SARTORI JUSTI - OAB:28136/ES, RAFAEL 

FREITAS DE LIMA - OAB:OAB/RJ 140.402

 Autos nº: 9701-07.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 280905

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 17 de julho de 2018, às 15h30min, para oitiva da 

testemunha de defesa Marcos Davi Santos Oliveira, que deverá ser 

INTIMADO a comparecer, para o fim de ser ouvido, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 14 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 280753 Nr: 9549-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO ADRIANO PASQUALOTTO, 

RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANMAR SANTYAGO A. 

AMORIM - OAB:21910/0, TUANNA LUDMILA A. AMORIM - OAB:20043/0

 Autos nº: 9549-56.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 280753.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 29 de agosto de 2018, às 17h30min, para oitiva da 

testemunha comum Pedro Alves Maia que deverá ser INTIMADA 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 à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 14 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 263821 Nr: 27540-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELL ANDERSON DA SILVA SOUZA, 

MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 17.378, GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT, PAULO 

VICTOR ARAUJO DE AMORIM - OAB:19600/O

 Autos nº: 27540-79.2017.811.0055.

 Código Apolo nº: 263821.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 
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Silva Godoi, ofereceu denúncia em 14 de novembro de 2017 contra Michell 

Anderson da Silva Souza e Wesllen Sales da Costa, qualificados nos 

autos, atribuindo-lhes a prática do delito capitulado no artigo 157, § 3º, 

parte “b” combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e 

artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, em concurso formal de crimes (art. 70 

do CP) e Mikael Carlos Santos da Silva, qualificado nos autos, 

atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, parte “b” 

combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B 

da Lei nº 8.069/1990, em concurso formal de crimes (art. 70 do CP) e art. 

308 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).

Apurou-se, segundo a denúncia, que (fls. 05/08):

[...]

FATO 01

Na data de 25/10/2017, por volta das 13h50, no estabelecimento comercial 

denominado “Eletromóveis Martinello”, localizada na Rua 26, no Jardim 

Palmares, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, os 

denunciados MICHELL ANDERSON DA SILVA SOUZA, MIKAEL CARLOS 

SANTOS DA SILVA e WESLLEN SALES DA COSTA, agindo em comunhão 

de esforços e unidade de desígnios com o adolescente H. A. de A., 

subtraíram, mediante grave ameaça e violência, em proveito de todos, os 

bens listados às fls. 39/42, consistentes em celulares, tablets, malas e 

relógios, bem como uma quantia em moeda corrente, avaliados em R$ 

133.605,00 (cento e trinta e três mil, seiscentos e cinco reais), em prejuízo 

ao referido estabelecimento comercial, e, posteriormente, a fim de 

assegurar a impunidade do crime ou a detenção das coisas, efetuaram um 

disparo de arma de fogo contra o IPC José Rômulo Meneses Gonçalves, 

que não chegou a ser atingido, sendo esta a circunstância alheia a 

vontade daqueles que impediu a consumação do crime de latrocínio.

[...]

FATO 02

Nas mesmas condições de data, horário e local elencados no item anterior, 

os denunciados MICHELL ANDERSON DA SILVA SOUZA, MIKAEL 

CARLOS SANTOS DA SILVA e WESLLEN SALES DA COSTA, com 

consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção de 

pessoas menor de 18 anos, no caso o adolescente H. A. de A., com ele 

praticando a infração penal descrita no FATO 01.

[...]

FATO 03

No dia 25/10/2017, em horário não precisado nos autos, no Centro 

Integrado de Segurança e Cidadania (CISC), localizado na Av. Brasil, n. 

620, Centro, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o 

denunciado MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA, com consciência e 

vontade, usou como próprio documento de identidade alheio.

Às fls. 95/96, o MPE requereu a decretação da prisão preventiva do réu 

Wesllen Sales da Costa.

Os réus Mikael Carlos Santos da Silva e Michell Anderson da Silva Souza 

foram presos em flagrante delito em 26 de outubro de 2017 (fls. 10 e 

seguintes), cujas prisões foram convertidas em preventiva, por força das 

decisões de fls. 102/107 e 108/113.

O réu Michell Anderson da Silva Souza, por meio de advogado constituído, 

postulou a revogação da prisão preventiva às fls. 120/132.

Com vista, o MPE opinou pelo indeferimento do pleito de revogação de 

prisão do réu (fls. 137).

A peça inicial acusatória foi recebida em 28 de novembro de 2017, na 

forma colocada em Juízo, às fls. 153/158 verso, decretando-se a prisão 

preventiva do réu Wesllen Sales da Costa. Na mesma toada, indeferiu-se o 

pleito de revogação da prisão preventiva do réu Michell Anderson da Silva 

Souza.

A defesa do réu Michell Anderson da Silva Souza impetrou no TJ/MT 

habeas corpus, pugnando, liminarmente, pela revogação da prisão 

preventiva dele, cuja liminar postulada foi indeferida (fls. 169/172). No 

mérito do habeas, denegou-se a ordem (fls. 225/231).

O réu Michell Anderson da Silva Souza, por meio de advogado constituído, 

apresentou resposta à acusação às fls. 185/202, arrolando testemunhas.

O réu Mikael Carlos Santos da Silva, por meio de advogado constituído, 

apresentou resposta à acusação às fls. 203/205.

Às fls. 221/223 verso, o MPE pugnou pela rejeição das preliminares de 

rejeição da denúncia, coação moral irresistível e inépcia da peça 

acusatória arguidas pela defesa do réu Michell Anderson da Silva Souza.

Às fls. 236/242 verso, o réu Mikael Carlos Santos da Silva, por meio de 

sua advogada constituída, pugnou pelo “relaxamento” de sua prisão 

preventiva.

O MPE opinou pelo indeferimento do pleito de “relaxamento” da prisão do 

réu Mikael Carlos Santos da Silva (fls. 244/248 verso).

Às fls. 249/256 verso, indeferiu-se o pedido de “relaxamento” da prisão 

preventiva do réu Mikael Carlos Santos da Silva.

Certificou-se, às fls. 261, a impossibilidade de citação do réu Wesllen 

Sales da Costa para os termos desta ação penal.

Instado a se manifestar, O MPE pugnou pelo desmembramento do feito em 

relação ao réu Wesllen Sales da Costa (fls. 262/262 verso).

Às fls. 263/265, rejeitou-se as preliminares arguidas pelas defesas, 

determinando-se a cisão do processo com relação ao réu Wesllen Sales 

da Costa.

 Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 284/285, com as oitivas da vítima IPC José Rômulo Meneses Gonçalves 

e das testemunhas IPC Valmir Vieira Castrillon, Rosana dos Anjos 

Marques, Eliete Gomes Ludwig, Bruno Vinicius de Oliveira, Maria Célia 

Santos Oenning, Alan Douglas Santos Almeida e Luana Cristina Michelon, 

além dos interrogatórios judiciais dos réus Michell Anderson da Silva 

Souza e Mikael Carlos Santos da Silva, conforme mídia de fls. 289.

 O MPE apresentou as derradeiras alegações às fls. 293/304 verso, 

pugnando pela condenação dos réus Michell Anderson da Silva Souza e 

Mikael Carlos Santos da Silva, pela prática dos crimes descritos na peça 

acusatória.

Às fls. 305/305 verso, o MPE requereu a juntada do laudo de exame em 

registro geral, acostando-se os documentos de fls. 306/312.

A defesa do réu Michell Anderson da Silva Souza apresentou as 

derradeiras alegações às fls. 313/325, pugnando pela absolvição do 

acusado. Alternativamente, requereu a desclassificação do crime de 

tentativa de latrocínio para roubo simples. Requereu, ainda, a rejeição do 

concurso formal de crimes. Subsidiariamente, postulou pela aplicação da 

pena no mínimo legal, aplicando-se a atenuante da confissão, o regime 

aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direito, ou, por pecúnia, e suspensão condicional da pena. Por fim, pugnou 

pela revogação da prisão preventiva do réu, além da concessão do direito 

para ele recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa do réu Mikael Carlos Santos da Silva apresentou as 

derradeiras alegações às fls. 326/332 verso, pugnando pela 

desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para roubo 

circunstanciado. Requereu a absolvição do réu da prática do crime de 

corrupção de menor. Por fim, pugnou pela aplicação da pena no mínimo 

legal, incidindo a atenuante da confissão.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 É o relatório necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO EM CONCURSO FORMAL COM O 

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

RÉUS MICHELL ANDERSON DA SILVA SOUZA E

 MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 10 e seguintes), boletim 

de ocorrência policial (fls. 27/32 e 33/46), termo de exibição e apreensão 

(fls. 51), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fls. 54 e 

147/152), auto de avaliação indireta (fls. 64), auto de avaliação e entrega 

(fls. 65), auto de entrega (fls. 66), e pelos depoimentos colhidos nas fases 

inquisitiva e judicial.

 Em outro viés, a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos 

elementos de convicção constantes dos autos.

Na DEPOL, a vítima/policial José Rômulo Meneses Gonçalves aduziu que:

[...]

 no período vespertino do dia de ontem, 25/10/2017, diz terem recebido 

informação que aconteceria um roubo de produtos eletrônicos em uma loja 

desta cidade, e levando-se em consideração que não sabiam o local 

exato, separaram as equipes e diligenciaram nesta cidade. Que diz ter se 

dirigido ao estabelecimento comercial denominado Lojas Martinelle, e ao 

chegar deparou com três rapazes que saiam da já citada loja carregando 

malas, sendo uma vermelha e outra na cor preta. Que localizaram o 

declarante, diz que dos efetuou disparo com arma de fogo em sua 

direção, e na sequência, eles embarcaram em um veículo VW Fox de cor 

prata e placas identificadoras JZX 5204/Várzea Grande/MT e saíram 
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desenvolvendo alta velocidade. Que diz ter acompanhado mencionado 

veículo. Porém perdeu contato pouco tempo depois. Que diz terem 

efetuado varias rondas nesta cidade, porem não viram o veículo em baila. 

Que levando-se em consideração que as placas desse automóvel eram da 

cidade de Várzea Grande/MT, diz terem se dirigido até o Distrito de 

Progresso. Que diz terem abordado uma Van de transporte intermunicipal, 

e no interior dela localizaram um rapaz que disse chamar-se Hiago Felipe 

da Silva e apresentou cédula de identidade personalizada nesse nome, 

porém, posteriormente, já nesta Delpol, ele foi identificado como Mikael 

Carlos Santos da Silva. Que em procedimento de busca pessoal Mikael, diz 

ter localizado e arrecadado um celular Samsung dourado e R$ 60,00 

(sessenta reais em moeda corrente nacional. Que em uma mochila 

transportada por Mikael Carlos, diz ter localizado e arrecadado um celular 

Samsung S8 novo, ainda na caixa, um celular Multilaser, dois relógios de 

pulso da marca Orient, sendo um masculino e outro feminino e uma 

corrente dourada. Que instado, diz que Mikael Carlos confessou para si 

que havia participado do roubo da Loja Martinello e que seus comparsas 

estavam nessa cidade. Que seguindo orientação do Mikael Carlos, diz 

terem se dirigido até uma residência localizada no numero 397 da rua 32, e 

nesse local depararam com um casal e o automóvel VW Fox de cor prata 

e placas identificadoras JZX 5204 emplacado na cidade de Várzea 

Grande/MT. Que de pronto, o rapaz identificou-se como Michell Anderson 

da Silva Souza e afirmou ser proprietário do veiculo em baila. Que em 

procedimento de busca veicular, diz terem localizado e arrecadado um 

aparelho de telefonia móvel novo, ainda na caixa, marca Samsung, modelo 

S7 EDGE e cor prata, um aparelho celular marca Samsung Duos, cor 

branca e danificado, um relógio Orient e R$ 210,00 (duzentos e dez reais) 

em moeda corrente nacional, além de varias peças de vestuário. Que a 

mulher que identificou-se como Glaucineia Martins Brito afirmou que não 

conhecia Michell Anderson, que ele é amigo do seu companheiro conjugal 

e ali havia chegado há pouco tempo. Que Glaucineia franqueou a entrada 

na sua habitação, e em procedimento de busca domiciliar, diz ter 

localizado e arrecadado um aparelho celular marca Iphone na cor branca. 

Que instando, diz que Michell Anderson também confessou a pratica do 

crime de roubo na loja Martinello, e acrescentou que outro comparsa 

estaria em outra casa edificada no Jardim Acacia, nesta cidade. Que diz 

ter diligenciado até uma casa apontada por Michell, porem ela se 

encontrava vazia. Que em procedimento de busca domiciliar, diz ter 

localizado uma mochila e duas malas, sendo uma vermelha e outra preta, 

estas com características condizentes com as que os assaltantes 

carregavam quando deixaram a loja Martinello logo após a pratica do delito 

em comento. Que nesta casa, diz também ter localizado e arrecadado uma 

cédula de identidade personalizada para Michell Anderson da Silva Souza, 

uma caixa vazia utilizada para embalar celular Motorola Moto G5. Sic – fls. 

11/12.

Este depoimento da vítima/policial foi confirmado pelo policial da ocorrência 

Valmir Vieira Castrillon (fls. 13/14).

Os policiais da ocorrência José Rômulo Meneses Gonçalves e Valmir 

Vieira Castrillon, quando inquiridos judicialmente, ratificaram, integralmente, 

os depoimentos prestados na DEPOL (mídia de fls. 289).

A testemunha Glaucinéia Martins Brito informou que:

[...]

viu quando os policiais estavam com um celular novo nas mãos, o qual 

credita que eles pegaram no interior desse veículo. (fls. 15)

Na DEPOL, a testemunha Rosana dos Anjos Marques, vendedora da Loja 

Martinello, que se encontrava na cena do crime, narrou que:

“(...) QUE trabalha como vendedora nas lojas Martinello e estava na porta 

da loja esperando clientes, por volta das 13:30 horas; QUE de repente, 

chegou um rapaz, moreno (pálido), baixo (1,67), magro, cabelos 

carapinha, olhos de cor de mel, trajava camisa e manga longa logotipada 

Big Master, estando com uma outra camiseta de cor azul claro por baixo 

da mesma, sendo esta de mangas curtas, não tendo percebido o que 

calçava; QUE o mesmo chegou, tendo a declarante o cumprimentado, 

quando de repente o mesmo falou: ‘que era para a declarante ficar calma, 

que aquilo era um assalto, que não queria nada dos funcionários, apenas 

da Martinello, que sabia que a loja era segurada’; QUE levou a declarante 

para o fundo, enquanto isso vinha saindo da loja um cliente que havia 

entrado para pagar, sendo BRUNO, que trabalha no SICREDI, tendo o 

mesmo sido abordado pelo assaltante que o fez voltar para o fundo da 

loja; QUE quando chegaram nas proximidades do crediário, o assaltante 

anunciou a todos que se tratava de um assalto que era para todos irem 

para os fundos da loja, não tendo os funcionários acreditado a princípio, 

no entanto, o mesmo levantou a camiseta e mostrou a arma, tendo 

colocado a todos no espaço do crediário; QUE nesse interim, entrou um 

outro assaltante, bem vestido, sendo de cor clara, alto, magro, trajava uma 

camisa social de botão, manga três quartos, calça jeans, de arma em 

punho, sendo uma de cor prata, não sabendo informar se era revolver ou 

pistola e falava para serem rápidos e perguntava onde estavam os 

celulares, relógios e dinheiro; QUE este segundo assaltante, pediu que 

todos que ali estavam colocassem os celulares e as chaves em cima da 

mesa, tendo o cliente até discutido com o ladrão por que ele não queria 

que levasse seu celular pois havia pago somente uma parcela e o ladrão 

mandou que colocasse ali senão iria ‘meter bala em sua cara’; QUE depois 

desse episódio, chegou na loja um negro, gordinho, estatura média, cabelo 

carapinha, trajava camiseta roxa e calça jeans escuro já chegou falando: 

‘bora que a gente não tem muito tempo, quem vai subir comigo no cofre’; 

QUE a analista do crediário, ELIETE subiu com o ultimo dos que entraram 

na loja, e este foi pelo primeiro que entrou na loja; QUE segundo ELIETE lhe 

disse que eles pediram para que a mesma abrisse o cofre e os celulares, 

tendo o primeiro voltado buscar malas para encher com os celulares e 

relógios e tablets; QUE enquanto isso acontecia, tirou seu aparelho de 

celular que havia escondido nas vestes e ligou para um policial civil mas o 

mesmo não viu sua mensagem, tendo ainda ligado ao mesmo pelo sistema 

wattszapp; QUE recebeu uma mensagem de volta do policial informando 

que já havia acionado várias viaturas; QUE após pegarem as mercadorias 

foram embora tranquilamente por volta das 13:50 horas. (fls. 52/53)

Em Juízo, a testemunha Rosana dos Anjos Marques ratificou, 

integralmente, o depoimento prestado na DEPOL, acrescentando que os 

réus conheciam toda a estrutura da empresa, destacando que a loja já foi 

assaltada outras vezes, cuja ação delitiva se repetia mais uma vez (mídia 

de fls. 289).

Na mesma toada, as testemunhas Maria Célia Santos Oenning, Alan 

Douglas Santos Almeida e Laércio Pereira dos Santos informaram que:

[...]

a vendedora ROSANA vinha entrando na loja em companhia de um rapaz, 

estando este armado; QUE percebeu que ROSANA falava baixo, tendo 

anunciado o assalto, momento este em que a declarante foi para o espaço 

do crediário; QUE havia um “branquinho” que estava muito nervoso e 

agressivo, tendo puxado o celular da mão da declarante quando esta 

tentou esconde-lo; QUE como chorava muito, os assaltantes pediram aos 

rapazes que trabalham na loja que desse agua a declarante e ROSANA; 

QUE vi que um dos ladrões pegou duas malas e subiu para o andar de 

cima e colocou as mercadorias dentro, tendo saído da loja normalmente. 

(Maria Célia Santos Oenning; fls. 56)

[...]

trabalha na loja Martinello e exerce função de serviços gerais, estando no 

deposito no momento do assalto; QUE um cliente chegou e disse que 

estava acontecendo um assalto na loja, não tendo a principio acreditado 

mas, se levantou e foi olhar e viu que realmente se tratava de um assalto e 

que haviam pessoas armadas na loja; QUE viu que o rapaz que entrou 

primeiro na loja, sendo moreno, baixo, cabelos com luzes e usava 

barbicha, tendo o sotaque cuiabano; QUE o segundo que entrou na loja 

era cabelo baixo, bem vestido, claro, alto (1,78m) e o terceiro era alto, 

forte e moreno, sendo que este dava a impressão de já conhecer a loja, 

arrancou uma caixa de um bebedouro para por os celulares enquanto que 

o terceiro disse: “não pô, vamos pegar as malas” e desceu e foi em 

direção as malas, tendo depois ido ao cofre sem que ninguém o 

conduzisse; QUE o primeiro, levou uma das funcionarias para mostrar 

onde era o cofre, motivo esse pelo qual acredita que este já conhecia o 

caminho; QUE pegaram tudo o que quiseram e foram embora; QUE um 

funcionário do SICREDI chegou a discutir com um dos ladrões porque o 

mesmo não queria entregar o aparelho celular, sendo que o que primeiro 

entrou na loja mandou que o branquinho “chegasse o aço nele. (Alan 

Douglas Santos Almeida; fls. 57)

[...]

um cliente lhe alertou que estava acontecendo um assalto; QUE logo em 

seguida, surgiu um assaltante que lhe mandou separarem e ficarem dois 

no crediário e dois na entrada do deposito; QUE viu quando um dos 

assaltantes pegou três malas no mostruário e subiu, tendo ido direto ao 

caixa e desceu somente com duas malas, tendo ido embora 

tranquilamente; QUE os assaltantes falavam a todo tempo que nada queria 

dos funcionários da loja, que queriam somente o que fosse da loja que era 

segurado; QUE sabe informar que um dos assaltantes, CRISTIANO estava 

do lado da loja comendo salgado e depois da ação, ao conversar com o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 284 de 795



salgadeiro, este lhe disse que parece que CRISTIANO queria enrolar o 

pessoal pois até o homem que vende salada de frutas na Loja CRISTIANO 

a chamou e ficou enrolando o mesmo para que ele não entrasse na loja. 

(Laercio Pereira dos Santos; fls. 58)

Inquiridas judicialmente, as testemunhas Maria Célia Santos Oenning e 

Alan Douglas Santos Almeida ratificaram, integralmente, os depoimentos 

prestados na DEPOL, detalhando toda ação delitiva (mídia de fls. 289).

Na DEPOL, ainda, a testemunha Eliete Gomes Ludwig relatou que:

[...]

trabalha na Loja Martinello há aproximadamente 04 anos como analista de 

credito e afirma que nunca passou por uma situação igual a esta; QUE 

estava em seu local de trabalho quando viu que ROSANA vinha entrava 

na loja acompanhada por um rapaz, ora identificado como WESLEY que 

anunciou o assalto, sendo seguidos por HERNANDES; QUE disseram que 

era para todo mundo ficar quieto, entregarem os celulares e que nada 

queriam dos funcionários, apenas da loja; QUE WESLEY perguntou quem 

iria abrir o cofre, não tendo resposta de ninguém, se prontificou, mesmo 

que em pânico, a acompanha-lo até o local, tendo subido as escadas 

enquanto HERNANDES cuidava dos demais; QUE subiram as escadas e 

enquanto abria o cofre, WESLEY lhe perguntou onde iria colocar os 

celulares que tinha ali, tendo a declarante ficado quieta, então, o mesmo 

pediu uma caixa de bebedou que tinha ali para coloca-los; QUE, nesse 

momento viu que chegou por ali com duas malas MIKAEL e pediu que 

colocasse os aparelhos ali; QUE MIKAEL desceu e pegou mais uma mala, 

no entanto, MIKAEL DISSE A ELE: “TA MALUCO, TA MALUCO, VAMOS 

EMBORA MANO, TA CHEGANDO A OUTRA TURMA” (se referindo aos 

funcionários que voltavam do almoço); QUE MIKAEL então não encheu a 

mala, pegou somente alguns relógios que colocou nos pulsos, bolsos e 

saiu; QUE os mesmos foram embora como se fossem clientes, bem 

calmos; QUE viveu momentos de pânico ali, mas WESLEY sempre a 

acalmava, dizia que nada iria fazer a eles, que queriam somente o estoque 

da loja. (fls. 59)

Em Juízo, a testemunha Eliete Gomes Ludwig ratificou, integralmente, o 

depoimento prestado na fase policial, reconhecendo todos os acusados 

na prática delitiva (mídia de fls. 289).

A operadora de caixa do estabelecimento comercial, Sra. Luana Cristina 

Michelon, quando inquirida na DEPOL, aduziu que:

 [...]

trabalha como caixa na loja Martinello há aproximadamente 06 meses e 

afirma que no dia do fato; QUE viu que um rapaz acompanhava ROSANA, 

estando usando uma camiseta de manga longas, com logo do Big Master; 

QUE em nada difere das declarações dos demais e afirma que levaram de 

seu caixa aproximadamente R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e 

uns mil reais do caixa de cima, perfazendo um total de R$ 1.400,00 (hum 

mil e quatrocentos reais) no total; QUE em momento algum foram 

agressivos com todos que estavam ali, mas diziam a todo momento que 

não desse uma de louco. (fls. 60)

Inquirida judicialmente, a testemunha Luana Cristina Michelon ratificou, 

integralmente, o depoimento prestado na DEPOL (mídia de fls. 289).

Nesse trilhar, a testemunha Bruno Vinicius de Oliveira narrou que:

[...]

foi pagar uma conta na Loja Martinello quando por ocasião do assalto; QUE 

afirma que pagou a nota e ia saído quando viu um vendedor vir abraçado a 

um rapaz que trajava camiseta do Big Master (ora identificado como 

WESLEY SALES), motivo este que nem desconfiou de nada; QUE o rapaz 

disse ao declarante que se tratava de um assalto e mandou que 

declarante voltasse; QUE voltou para o crediário e ficou ali enquanto 

HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA (ora identificado) ficou ali cuidando de 

todos os que ali estavam, MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA, subiu 

portanto em direção ao cofre, enquanto WESLEY SALES dava suporte; 

QUE foi tudo muito rápido, pegaram tudo o que queriam e saíram dali como 

um cliente. (fls. 62/63)

Em Juízo, a testemunha Bruno Vinicius de Oliveira ratificou, integralmente, 

o depoimento prestado no procedimento inquisitivo, destacando que, após 

a ação delitiva, ouviu disparos de arma de fogo (mídia de fls. 289).

Na DEPOL, o réu Michell Anderson da Silva confessou a prática delitiva. 

Vejamos:

[...]

QUE é proprietário de uma loja de uma loja de assistência de celular em 

Cuiabá; QUE foi procurado pela pessoa de alcunha DE MENOR em sua loja; 

Que DE MENOR explicou que a função do interrogado seria apenas ser o 

motorista dele e de mais dois suspeitos sendo eles de alcunha KATATAU 

e outro de nome MIKAEL; QUE DE MENOR e os outros dois suspeitos cito 

KATATAU e MIKAEL IRIAM roubar a loja Martinelli; QUE DE MENOR alugou 

um veículo FOX, cor prata e o interrogado foi quem dirigiu até esta cidade 

de Tangará da Serra; QUE estava em 04 pessoas no veículo para efetuar 

este roubo nesta cidade, sendo o interrogado como motorista, DE MENOR, 

KATATAU e MIKAEL, todos da cidade de Cuiabá; QUE ao chegar nesta 

cidade, foram até uma residência onde iria ficar a mercadoria roubada; 

Que não tinha ninguém na residência era uma residência vazia com penas 

um guarda-roupa, cama televisão e duas malas usadas; QUE após, por 

volta das 12:30 hrs, se deslocaram até a loja Martinelli; QUE DE MENOR e 

KATATAU estavam com um revólver 38; QUE MIKAEL também adentrou na 

loja e efetuou o roubo juntamente com DE MENOR e KATATAU; QUE o 

interrogado ficou aguardando no veículo Fox, quando DE MENOR, 

KATATAU e MIKAEL, apareceram com duas malas; QUE eles comentaram 

para o interrogado que haviam roubados apenas celulares e estavam 

dentro da malas; QUE no local apareceu um policial apaisana em uma 

motocicleta; QUE o policial deu ordem de parada e o interrogado acelerou o 

veículo e empreenderam fuga; Que o policial perseguiu o veículo e DE 

MENOR efetuou um disparo de arma de fogo; Que conseguiram fugir do 

policial e foram para uma outra residência nesta cidade; QUE apareceu um 

“cara” em um veículo Golf, para e levou DE MENOR, MIKAEL e KATATAU; 

QUE não sabe informar para onde eles foram; QUE o interrogado ficou no 

local, para levar o veículo Fox para a cidade de Cuiabá e fazer a entrega 

do mesmo em um lava jato no Jd. Vitória, próximo da empresa de ônibus 

Pantanal transporte, em Cuiabá; QUE DE MENOR deixou um celular e uma 

quantia em dinheiro dentro do veículo Fox para o interrogado; QUE o 

interrogado por medo de sair da cidade e ser reconhecido com o veículo 

Fox, resolveu ficar na casa por um tempo, quando por volta das 23:00 hs 

foi surpreendido pela policia no local; QUE o interrogado confessou o 

crime e colaborou com a demais informações; QUE levou os policiais na 

residência onde ficaria a “priore” as mercadorias roubadas; QUE no local 

tinha apenas aqueles moveis, o qual os policiais apreenderam a televisão 

e as duas malas usadas. (Michell Anderson da Silva; fls. 16/18)

Em Juízo, o réu Michell Anderson da Silva ratificou, integralmente, o 

depoimento prestado na Delegacia de Polícia, confessando a prática 

delitiva. Destacou que aceitou participar desta ação criminosa porque 

passava por dificuldade financeira. Relatou que, quando foi surpreendido 

pela polícia, delatou os comparsas (mídia de fls. 289).

Por sua vez, o réu Mikael Carlos Santos da Silva, quando inquirido na 

Delegacia de Polícia, quedou-se em silêncio (fls. 20/21).

Em Juízo, o réu Mikael Carlos Santos da Silva confessou parcialmente a 

prática delitiva, destacando apenas que adentrou na loja para praticar o 

assalto porque precisava de dinheiro para pagar a pensão alimentícia do 

seu filho. Informou que não apresentou falsa identidade aos policiais da 

ocorrência e que eles falsificaram o documento de identidade, colocando 

uma foto sua num documento que pertencia ao seu primo (mídia de fls. 

289).

No caso em questão, mais do que depoimentos isolados, as declarações 

das testemunhas que reconheceram os réus (termos de reconhecimento 

de fls. 54 e 147/152), dos policiais militares da ocorrência e confissão dos 

réus encontram-se em harmonia com as demais provas produzidas. 

Afinal, parte do produto do roubo, conforme já acenado, fora encontrada 

com os acusados.

Da mesma forma, não há como acolher os pleitos de desclassificação do 

latrocínio tentado para roubo e decote da qualificadora prevista no § 3º, 

segunda parte, do art. 157, do Código Penal (CP, artigo 157, § 3º, inciso II, 

incluído pela Lei nº 13.654, de 2018).

 No caso dos autos, ainda que a primeira intenção dos réus fosse apenas 

subtrair os bens da Loja Martinello desta urbe, o fato de terem desferido 

tiros contra um policial evidencia que, ao menos, assumiram o risco de 

causar a morte, sendo que esta só não se consumou por erro de pontaria, 

bem como, porque o ofendido revidou a ação dos réus, conforme 

declarações da vítima/policial da ocorrência José Rômulo Meneses 

Gonçalves (fls. 11/12 e mídia de fls. 289).

Este depoimento da vítima foi confirmado pelo policial Valmir Vieira 

Castrillon que, também, participou da cena do crime, inclusive, 

acrescentou que os réus dispararam dois tiros na mira do seu parceiro, 

razão porque ele revidou e atirou contra os acusados (mídia de fls. 289).

Os próprios réus, quando inquiridos judicialmente, aduziram que, quando 

empreenderam fuga, houve troca de tiros com a polícia (mídia de fls. 289).

 Não é demais dizer, que os réus, quando praticaram o assalto, se 

encontravam armados, conforme depoimentos das testemunhas alhures.
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Depois, não há por que não acreditar nas palavras do policial José Rômulo 

Meneses Gonçalves que, no exercício de sua função, quase teve sua 

vida ceifada pelos réus.

Aliás, a importância da palavra da vítima para eventual decreto 

condenatório é demonstrada pelo escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Em conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da vítima 

pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, 

harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução 

(...)”.

 No caso judicializado, mais do que depoimentos isolados, a declaração do 

policial encontra-se em harmonia com as demais provas produzidas.

Impera, então, o cenário como apresentado por ele; aliás, as suas 

declarações foram firmes e harmônicas, de sorte que não há motivos para 

duvidar de sua veracidade.

 Assim, considerando que, na melhor das hipóteses, os réus não tinham a 

intenção de matar o policial civil, é certo que, no mínimo, assumiram o risco 

de produzir o resultado, uma vez que apontaram a arma e dispararam em 

direção a ele.

Dessa forma, por tudo que foi produzido, restou cabalmente comprovado 

que os réus, na companhia do adolescente Hernandes Anjos de Almeida, 

praticaram o crime de tentativa de latrocínio.

É importante dizer que, em se tratando de crime complexo, para a 

configuração da tentativa de latrocínio é irrelevante que a lesão corporal 

sofrida pela vítima não tenha sido de natureza grave, bastando a 

comprovação de que o agente agiu com dolo de matar para subtrair, ou, 

ao menos assumiu esse risco.

 Por todos, Cleber Masson explica que:

[...]

Majoritariamente sempre reinou o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial no sentido de que, se a subtração se consuma, mas a 

morte, quando desejada ou aceita pelo agente, fica na esfera tentada, o 

crime é de latrocínio tentado. Com efeito, é o dolo (direto ou eventual) o 

fator diferenciador da tentativa de latrocínio, na qual o sujeito quer a morte 

da vítima ou assume o risco de produzi-la, do roubo qualificado pela lesão 

corporal grave (CP, art. 157, § 3º, 1ª parte), crime em que o agente quer 

ou assume o risco tão somente de produzir ferimentos graves na vítima, 

sem desejar sua morte ou aceitar o risco de provoca-la (Masson, Cleber. 

Direito Penal: parte especial – vol 2 / Cleber Masson. – 10. ed. rev., atual. e 

ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, pág. 474) 

Negritamos e Sublinhamos

Nesse sentido, a CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA já se posicionou:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO 

CRIME DE LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO DE 

NÃO CONHECIMENTO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido 

de que é plenamente possível a ocorrência de latrocínio em sua forma 

tentada, quando não se obtenha o resultado morte, bastando a 

comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha 

atentado contra a vida da vítima, com a intenção de matá-la, não atingindo 

o resultado, por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. A tese de desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo, 

esbarra na necessidade de revolvimento fático-probatório, o que se 

afigura inviável na estreita via do mandamus.

3. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não 

infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de 

reforma.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 429.657/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 16/04/2018)

Com efeito, é plenamente possível a ocorrência de latrocínio em sua forma 

tentada, quando não se obtenha o resultado morte, bastando a 

comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha 

atentado contra a vida da vítima, com a intenção de matá-la ou assumindo 

o risco de produzir o evento morte, não atingindo o resultado, por 

circunstâncias alheias à sua vontade.

Sendo assim, há que ser julgada procedente a peça acusatória, vez que 

evidenciados o dolo de subtrair e o dolo de matar através da prova colhida 

nos autos.

 Por fim, convém enfrentar a imputação do crime descrito no artigo 244-B 

do ECA, ou seja, corrupção de menor, tendo como vítima o adolescente 

Hernandes Anjos de Almeida.

Sem delongas, estando comprovado que os réus praticaram o crime de 

tentativa de latrocínio junto com o adolescente Hernandes Anjos de 

Almeida, conforme já assinalado, a sua condenação pelo presente delito é 

medida que se impõe, já que se trata de crime formal, senão, vejamos o 

entendimento do STJ:

REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS E 

CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÉDITO CONDENATÓRIO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.

AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1. O artigo 564, IV, do Código de Processo Penal não foi objeto de debate 

ou deliberação pelo Tribunal de origem, o que impede a sua análise por 

esta Corte Superior em recurso especial pela falta de prequestionamento, 

atraindo o óbice da Súmula 282/STF.

2. Colhe-se dos autos que o Tribunal de origem apresentou 

fundamentação suficiente e necessária para a caracterização e 

condenação, tanto para o crime de tráfico quanto para o delito de 

corrupção de menores, não se vislumbrando a alegada nulidade.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 

7/STJ.

Desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à 

caracterização dos delitos praticados, objetivando a absolvição ou a 

desclassificação, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos 

autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ.

ARTIGO 244-B DO ECA. NATUREZA FORMAL DO DELITO. 

DESNECESSIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. INTELIGÊNCIA 

DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 500/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior de Justiça, no âmbito da Terceira Seção, por 

ocasião do julgamento do REsp n.º 1.127.954/DF, apreciado sob o regime 

dos recursos representativos de controvérsia, consolidou entendimento 

no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, que se 

configura independentemente da comprovação de que o menor tenha sido 

efetivamente corrompido.

2. "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da 

efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal" (Enunciado 

Sumular n.º 500/STJ).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1245744/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

A CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA editou a Súmula 500 sobre o assunto, 

vejamos: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da 

Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do 

menor, por se tratar de delito formal”.

Além do mais, os réus (mídia de fls. 289) e as vítimas/testemunhas 

delataram a participação do menor na prática delitiva (termos de 

reconhecimento de fls. 54, 148 e 152).

Diante do exposto, denota-se que restou caracterizado o concurso formal 

próprio dos crimes de tentativa de latrocínio e corrupção de menor, pois, 

em apenas um contexto fático os acusados praticaram dois crimes, razão 

porque deverá ser utilizado 1/6 para elevação da terceira fase da pena 

(observando-se que, no cálculo da pena, será aplicada a regra do 

parágrafo único do art. 70 do CP).

Depreende-se, ainda, que os documentos de fls. 215/216 comprovam a 

menoridade de Hernandes, eis que, quando da prática delitiva, o mesmo 

contava 17 (dezessete) anos de idade.

Não é demais dizer que, em consulta ao Sistema SINESP/INFOSEG, por 

meio dos dados pessoais de Hernandes constantes no documento de fls. 

215, localizamos os dados cadastrais dele no sistema de segurança 

nacional, constatando-se que ele contava com 17 anos de idade quando 

da prática delitiva (documento em anexo).

Assim posto, afasta-se a tese defensiva de absolvição dos réus Michell 

Anderson da Silva Souza e Mikael Carlos Santos da Silva por falta de 

comprovação da menoridade de Hernandes Anjos de Almeida.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

RÉU MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA

O réu também foi denunciado pelo delito capitulado no artigo 308 do CP.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 10 e seguintes), boletim 

de ocorrência policial (fls. 27/32 e 33/46), termo de exibição e apreensão 

(fls. 51), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fls. 54 e 

147/152), auto de avaliação indireta (fls. 64), auto de avaliação e entrega 
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(fls. 65), auto de entrega (fls. 66), e pelos depoimentos colhidos nas fases 

inquisitiva e judicial.

 Nesse passo, a AUTORIA também restou devidamente comprovada nos 

autos.

 O réu, quando inquirido judicialmente, negou a prática delitiva. Aduziu que 

os policiais da ocorrência falsificaram o documento de identidade do seu 

primo que se encontrava na sua carteira, colocando uma foto sua por 

cima da dele (mídia de fls. 289).

Os policiais da ocorrência José Rômulo Meneses Gonçalves e Valmir 

Vieira Castrillon, quando inquiridos judicialmente, afirmaram que o réu 

Mikael Carlos Santos da Silva, quando foi abordado dentro de um 

micro-ônibus, apresentou-se como Hiago Felipe da Silva, destacando que 

ele apresentou aos policiais o documento de identidade. Informaram, ainda, 

que, após revista pessoal, encontraram com o réu produto do crime 

outrora praticado nesta urbe, razão porque, indagaram ao réu acerca da 

origem dos produtos e ele acabou confessando a prática delitiva. 

Destacaram que o documento de identidade apresentado pelo réu é falso 

(mídia de fls. 289).

O dolo do réu restou comprovado. A prova dos autos é clara no sentido 

de que o réu se utilizou do documento de identidade do seu primo para se 

identificar aos policiais, para fins de se apresentar como menor de idade e 

evitar a sua prisão em flagrante.

Aliás, a perícia forense concluiu que o documento de identidade 

apresentado pelo réu é falso (fls. 308/312).

Inclusive, denota-se que a perícia considerou que:

[...]

Os elementos analisados na peça questionada eram incompatíveis aos 

elementos de confronto presentes nas especificações técnicas do 

documento de Registro Geral.

1. Ausência de tarja calcografica.

2. Ausência de figuras fotossensíveis ao ultravioleta.

3. Fibras coloridas não inseridas na massa do papel.

4. Ausência de numeração tipográfica sequencial.

5. Perfurações desalinhadas, com rebarbas e incompatíveis com o padrão.

6. Ausência de fundo numismático e de nitidez das impressões. (fls. 

306/312)

Importante dizer que, a defesa não trouxe indícios aptos a dar sustento ao 

pedido de absolvição.

 Colhe-se, ademais, do verbete 522 da Súmula do STJ: “A conduta de 

atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que 

em situação de alegada autodefesa”.

Ademais, inexistindo demonstração de que os policiais envolvidos na 

ocorrência tivessem o interesse de prejudicar o réu, deve-se acolher a 

prova acusatória para manter a condenação do acusado, pois, o 

testemunho policial, quando colhido sob o crivo do contraditório, ostenta 

credibilidade e, no caso, não enfrenta dúvida razoável, conforme 

orientação da CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA:

 [...]

É entendimento já há muito pacificado neste Sodalício, de que são válidos 

os testemunhos de policiais, mormente quando não dissociados de outros 

elementos contidos nos autos aptos a ensejar a condenação. (AgRg no 

AREsp 482.641/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 

em 02/10/2014, DJe 08/10/2014).

Forte nessas razões, imperativa a condenação do réu Mikael Carlos 

Santos da Silva pela prática do crime previsto no artigo 308 do Código 

Penal.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/08, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho os réus Michell Anderson da Silva Souza e Mikael 

Carlos Santos da Silva, qualificados nos autos, nas sanções dos crimes 

previstos nos artigos 157, § 3º, parte “b” combinado com o artigo 14, 

inciso II, ambos do Código Penal em concurso formal com o artigo 244-B da 

Lei nº 8.069/1990; e Mikael Carlos Santos da Silva, já qualificado nos 

autos, também nas sanções do art. 308 do Código Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO CRIME DE TENTATIVA DE 

LATROCÍNIO

RÉU MICHELL ANDERSON DA SILVA SOUZA

A pena cominada para o delito previsto no artigo 157, § 3º, do Código 

Penal (redação antiga), é a de reclusão, de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e 

multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime.

Seus antecedentes são bons, conforme ficha de antecedentes criminais 

(fls. 97).

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, ou seja, a ambição, razão pela qual, 

não serão considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias foram próprias do delito.

 As consequências do delito foram gravíssimas, eis que a vítima obteve 

um prejuízo de R$ 133.605,00 (cento e trinta e três mil, seiscentos e cinco 

reais), conforme auto de avaliação indireta de fls. 64, e grande parte dos 

produtos do crime não foram recuperados.

 Não há como se aferir o comportamento das vítimas, pois, estas não 

interferiram em qualquer fase do iter criminis, nem posteriormente.

 Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a pena-base deve ser fixada acima mínimo legal. FIXO-A, 

portanto, em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 

(cinquenta e oito) dias-multa.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, não há circunstâncias 

agravantes.

 Por outro lado, RECONHEÇO a atenuante da confissão.

Bem por isso, FIXO a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão e 

50 (cinquenta) dias-multa, por força da Súmula nº 231 do STJ.

 Prosseguindo à terceira fase, conforme se verifica, não há causas de 

aumento de pena.

Como causa de diminuição, RECONHEÇO que o crime de latrocínio ocorreu 

na forma tentada, visto que não se consumou por circunstâncias alheias à 

vontade do agente.

No ponto, colhem-se dois fatores importantes para aferir o quantum da 

diminuição. O primeiro, o número de disparos, o que se apresenta mínimo. 

O segundo, a forma da violência empregada, qual seja, disparo de arma de 

fogo, com poder absolutamente lesivo. Afinal, bastaria um disparo correto 

para que a vida de um cidadão/policial fosse ceifada.

Dessa feita, tem-se que os atos executórios já haviam sido iniciados e se 

encontravam relativamente perto da consumação, quando da interrupção 

por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Por esta razão, DIMINUO a pena em 1/2, de modo que se chega à pena de 

10 (dez) anos de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 25 

(cinco) dias-multa, como necessária e suficiente para a prevenção e 

repressão do crime, sendo que o valor do dia-multa FIXO em 1/30 do 

salário mínimo vigente na data dos fatos (25/10/2017), que deverá ser 

atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da 

Lei Substantiva Penal, tendo em vista a situação econômica do réu.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO CRIME DE TENTATIVA DE 

LATROCÍNIO

RÉU MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA

A pena cominada para o delito previsto no artigo 157, § 3º, do Código 

Penal (redação antiga), é a de reclusão, de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e 

multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime.

Seus antecedentes não serão considerados nesta fase processual, ante 

a reincidência (fls. 98).

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, ou seja, a ambição, razão pela qual, 

não serão considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias foram próprias do delito.

 As consequências do delito foram gravíssimas, eis que a vítima obteve 

um prejuízo de R$ 133.605,00 (cento e trinta e três mil, seiscentos e cinco 

reais), conforme auto de avaliação indireta de fls. 64, e grande parte dos 

produtos do crime não foram recuperados.

 Não há como se aferir o comportamento das vítimas, pois, estas não 

interferiram em qualquer fase do iter criminis, nem posteriormente.

 Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a pena-base deve ser fixada acima mínimo legal. FIXO-A, 

portanto, em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 

(cinquenta e oito) dias-multa.
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Passando à segunda fase da fixação da pena, verifico a presença da 

agravante da reincidência (Código Apolo 474026 – Cuiabá/MT) e a 

atenuante da confissão, razão porque hei por bem COMPENSÁ-LAS.

Por outro lado, RECONHEÇO a atenuante da “menoridade”, eis que à época 

dos fatos o réu contava com menos de 21 (vinte um) anos.

Bem por isso, FIXO a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão e 

50 (cinquenta) dias-multa, por força da Súmula n. 231 do STJ.

 Prosseguindo à terceira fase, conforme se verifica, não há causas de 

aumento de pena.

Como causa de diminuição, RECONHEÇO que o crime de latrocínio ocorreu 

na forma tentada, visto que não se consumou por circunstâncias alheias à 

vontade do agente.

No ponto, colhem-se dois fatores importantes para aferir o quantum da 

diminuição. O primeiro, o número de disparos, o que se apresenta mínimo. 

O segundo, a forma da violência empregada, qual seja, disparo de arma de 

fogo, com poder absolutamente lesivo. Afinal, bastaria um disparo correto 

para que a vida de um miliciano fosse ceifada.

Dessa feita, tem-se que os atos executórios já haviam sido iniciados e se 

encontravam relativamente perto da consumação, quando da interrupção 

por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Por esta razão, DIMINUO a pena em 1/2, de modo que se chega à pena de 

10 (dez) anos de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 25 

(cinco) dias-multa, como necessária e suficiente para a prevenção e 

repressão do crime, sendo que o valor do dia-multa FIXO em 1/30 do 

salário mínimo vigente na data dos fatos (25.10.2017), que deverá ser 

atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da 

Lei Substantiva Penal, tendo em vista a situação econômica do réu.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

RÉU MICHELL ANDERSON DA SILVA SOUZA

(CONCURSO MATERIAL BENÉFICO OU FAVORÁVEL – ARTIGO 70, 

PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL)

A pena prevista para o crime tipificado no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, 

é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime.

Seus antecedentes são bons, conforme folha de antecedentes criminais 

de fls. 97.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, ou seja, a ambição, razão pela qual, 

não serão considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias foram próprias do delito.

 As consequências são próprias do crime.

 Não há nada que diferencie do tipo penal o comportamento da vítima.

 Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. FIXO-A, 

portanto, em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, não há agravantes.

Por outro lado, RECONHEÇO a atenuante da confissão.

Bem por isso, FIXO a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, por 

força da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase de fixação de pena, não há causas de aumento e 

diminuição.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano de reclusão, como 

necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

RÉU MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA

(CONCURSO MATERIAL BENÉFICO OU FAVORÁVEL – ARTIGO 70, 

PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL)

A pena prevista para o crime tipificado no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, 

é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime.

Seus antecedentes não serão considerados nesta fase da dosimetria, 

ante a reincidência.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, ou seja, a ambição, razão pela qual, 

não serão considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias foram próprias do delito.

 As consequências são próprias do crime.

 Não há nada que diferencie do tipo penal o comportamento da vítima.

 Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. FIXO-A, 

portanto, em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, verifica-se a agravante da 

reincidência (Código 474026) e a atenuante da confissão, razão porque 

hei por bem COMPENSÁ-LAS.

Por outro lado, RECONHEÇO a atenuante da “menoridade”, eis que a tempo 

dos fatos o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade.

Bem por isso, FIXO a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, por 

força da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase de fixação de pena, não há causas de aumento e 

diminuição.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano de reclusão, como 

necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE

RÉU MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA

A pena prevista para o crime de falsa identidade, nos termos do art. 308 

do Código Penal, é de 04 (quatro) meses a 02(dois) anos de detenção, e 

multa.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime.

 Seus antecedentes não serão considerados nesta fase dosimétrica, ante 

a reincidência.

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em 04 (quatro) meses de detenção e 15 (quinze) 

dias-multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, vislumbra-se a presença da 

agravante da reincidência (Código 474026 – Cuiabá/MT) e a atenuante da 

“menoridade”, eis que ao tempo do crime o réu possuía menos de 21 (vinte 

e um) anos de idade, razão porque, hei por bem COMPENSÁ-LAS, 

MANTENDO-SE a pena intermediária em 04 (quatro) meses de detenção e 

15 (quinze) dias-multa.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão porque encontro, para o crime de 

falsa identidade, a pena DEFINITIVA de 04 (quatro) meses de detenção e 

15 (quinze) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL

 Em razão do concurso material (por aplicação do disposto no parágrafo 

único do art. 70 do CP), impõe-se aplicar as penas de latrocínio tentado, 

corrupção de menor e falsa identidade cumulativamente, nos termos do 

artigo 69 do Código Penal.

 Portanto, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA OS CRIMES 

DE LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (CONCURSO 

MATERIAL BENÉFICO OU FAVORÁVEL – ARTIGO 70, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL) DE 11 (onze) anos de reclusão e 25 (vinte e 

cinco) dias-multa, para CADA RÉU [Michell Anderson da Silva Souza e 

Mikael Carlos Santos da Silva], A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL 

FECHADO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu 

§ 2º, alínea “a” do Código Penal; e 04 (quatro) meses de detenção e 15 

(quinze) dias-multa para o CRIME DE FALSA IDENTIDADE, para o RÉU 

MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA, A SER CUMPRIDA EM REGIME 

INICIAL SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea 

“b” e § 3º do Código Penal.

FIXO o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do 

fato (25/10/2017), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no 

prazo previstos nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Diante do total da pena privativa de liberdade aplicada, descabe falar em a 

concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade.
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Os réus NÃO PODERÃO recorrer em liberdade, já que ficaram presos 

durante toda a tramitação processual por conta de prisão cautelar e, 

desde então, não houve alteração no cenário fático que afastasse o 

periculum libertatis.

Custas pelos réus Michell Anderson da Silva Souza e Mikael Carlos Santos 

da Silva, todavia, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 

05 (cinco) anos, eis que DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita outrora 

postulados.

INCINERE-SE o documento de identidade falso.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria Judiciária se possui mais algum bem ou 

produto apreendidos nos autos e não entregues aos legítimos 

proprietários, devendo ser providenciada a INTIMAÇÃO dos interessados 

para comprovação da licitude/propriedade dos mesmos, no prazo de 10 

(dez) dias, cujo decurso deste prazo acarretará AUTOMATICAMENTE na 

perda dos bens ou produtos em favor da UNIÃO, na forma da lei.

ENCAMINHE-SE cópia desta sentença penal condenatória para o executivo 

de pena do réu condenado Mikael Carlos Santos da Silva.

Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos dos condenados, enquanto durar os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à 

Vara de Execuções Penais desta Comarca, expedindo-se a guia de 

execução definitiva.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE os nomes dos réus no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, 

da Constituição Federal).

 EXPEÇA-SE a competente guia de execução provisória de pena, antes 

mesmo do trânsito em julgado da presente sentença, em total 

conformidade com a Súmula 716 do STF:

“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a 

aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do 

trânsito em julgado da sentença condenatória.”

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa dos réus Michell Anderson da 

Silva Souza e Mikael Carlos Santos da Silva.

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

Tangará da Serra, 24 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001512-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO OSCAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PECUNIA 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 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: 1001557-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA MORATA MARTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/08/2018, às 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: 1001553-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMAO GONCALVES DEBESA (REQUERENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RISONEIDE LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

VANESSA LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/08/2018, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001545-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBESA & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO MARIA ELER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) 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 

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, 19 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001565-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE MONAVER (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 19 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001570-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 19 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001571-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECIR ANDRE VENTURA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) 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 

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, 19 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001573-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DIAS REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. 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 13724189, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 19 de Junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA OAB - MT25174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MORESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto ao exequente a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para o fim de que sejam adequados os pedidos ao rito de execução 

de título extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 

art. 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001595-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001479-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIANE DE LIMA CARVALHO MARTINS OAB - MT24459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL EVANGELISTA DA ROCHA (RÉU)

 

Autos n. 1001479-33.2018.8.11.0055 Autor: I. S. Réu: Rafael Evangelista 

da Rocha PROJETO DE SENTENÇA Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE 

PATERNIDADE C/C ALIMENTOS E GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA em desfavor de RAFAEL EVANGELISTA DA ROCHA Em que 

pesem os termos da inicial, a hipótese desafia o acolhimento da preliminar 

de incompetência dos juizados especiais, uma vez que a parte autora é 

menor, ainda que representada por sua genitora na presente ação. Nos 

Juizados Especiais Cíveis somente o maior de 18 (dezoito) anos pode 

figurar como autor, segundo a dicção do art. 8º, parágrafos 1º e 2º, da Lei 
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9.099/95, in verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído 

por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1º 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as 

pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas 

jurídicas. § 2º O maior de dezoito anos poderá ser autor, 

independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. 

(grifo nosso). Portanto, não há como permitir o prosseguimento da ação 

em epígrafe em face da impossibilidade legal do autor regular figurar como 

parte nos Juizados Especiais. Nesse sentido é o entendimento da E. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - 

SEGURO DPVAT - RECLAMANTE MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS - 

INCAPACIDADE ABSOLUTA - VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 8º DA LEI N. 

9.099/95 - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - SENTENÇA 

REFORMADA - PROCESSO EXTINTO. 1 - O art. 8º da Lei n. 9.099/95 veda 

expressamente que o incapaz litigue nos Juizados Especiais Cíveis. 2 - 

Recurso conhecido e provido. Processo extinto sem resolução do mérito. 

(RI 394/2012, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 12/03/2013, Publicado no DJE 21/03/2013) 

(grifo nosso). De igual modo, a matéria tratada no presente processo é 

excluída da alçada dos Juizados Especiais, uma vez que versa sobre 

estado da pessoa, na forma do art. 3º §2º da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, com amparo nos artigos 3º,§2º, 8º e 51, IV, Lei 9.099/95, opino 

por declarar extinta, sem resolução do mérito, a presente ação. 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, 07 de junho de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 07 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001250-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS TATIANE CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (id 

13092782), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição do id 13642681 Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados na conta indicada na referida 

petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o 

disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota 

fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os 

reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre 

a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. Após o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Deixo de determinar a 

intimação dos reclamados para manifestação sobre o pedido de 

levantamento, conforme preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. 

Corregedoria Nacional de Justiça, tendo em vista a necessidade premente 

de liberação dos valores, diante da natureza da medida a ser efetivada, 

que reclama extrema urgência. Não obstante, determino a intimação das 

partes a respeito da presente decisão, para eventual manifestação pelo 

prazo de 5 dias. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da 

Serra, 20 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000444-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (id 

13503371), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição do evento id 13730610. Expeça-se alvará(s) para levantamento 

dos valores, que deverão ser depositados na conta indicada na referida 

petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o 

disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota 

fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os 

reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre 

a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. Após o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Deixo de determinar a 

intimação dos reclamados para manifestação sobre o pedido de 

levantamento, conforme preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. 

Corregedoria Nacional de Justiça, tendo em vista a necessidade premente 

de liberação dos valores, diante da natureza da medida a ser efetivada, 

que reclama extrema urgência. Não obstante, determino a intimação das 

partes a respeito da presente decisão, para eventual manifestação pelo 

prazo de 5 dias. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da 

Serra, 20 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000910-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIO MARQUES ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n°. 1000910-32.2018.8.11.0055 Ação: Obrigação de Fazer com 

pedido de Antecipação de Tutela Específica Reclamante: ANEZIO 

MARQUES ROSA Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c 

artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, promovido por 

ANEZIO MARQUES ROSA em desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA E ESTADO DO MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE, pleiteando que referidos entes públicos forneçam o 

MEDICAMENTO MIRTAZAPINA 300MG por estar com grave DEPRESSÃO 

(CID10 F32) e necessitar fazer uso constante do medicamento. No mais, 

dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c 

artigo 27, da lei n. 12.153/2009. O feito oportuniza o julgamento 

antecipado, na forma do art. 355, I, porque a demanda não exige a 

produção de provas, considerando que a matéria versada é unicamente 

de direito. Antes de adentrar-se no mérito da demanda, necessário decidir 

as preliminares aventadas. De início, não acolho o pedido de extinção do 

processo por ilegitimidade passiva, suscitada pelo reclamado Município de 

Tangará da Serra/MT, que atribui a responsabilidade pelo fornecimento do 

medicamento pleiteado ao Estado de Mato Grosso. Nesse contexto, 

cumpre ressaltar que o dever da União, dos Estados e dos Municípios 

realizarem todos os procedimentos necessários, dentro das suas 

competências, ao benefício da saúde de seus cidadãos, tem matriz na 

Constituição Federal, tendo sido objeto de regulamentação na legislação 

infraconstitucional. A Constituição Federal, em seus artigos 196 e 

seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Essas ações e serviços 

públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora 

descentralizada, através de um sistema único (art. 198), do qual fazem 
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parte a União, os Estados e os Municípios. Essa solidariedade é de custeio 

e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes necessitados, 

serviços de saúde em geral, consultas médicas, e fornecimento de 

medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse sentido, a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 

535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, 

ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.1. As matérias reputadas 

omissas pelo recorrente - necessidade da medicação e sua inclusão em 

lista do SUS - foram enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos 

motivos, não há falar em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do 

CPC, porquanto aludidas questões foram decididas com fundamentos 

claros, nos limites da lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas 

dos elementos fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da 

medicação que se pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida 

vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária e da competência comum dos entes federados, 

de forma que qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto 

seja a tutela à saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento?. 

(AgRg no AREsp 532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de 

viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, 

compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 

30, inciso VII, ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à 

parte reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante 

ao pedido formulado pelo reclamante, faz-se necessário rememorar o 

disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 

1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por 

sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 

200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida (STF 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): ?Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. 

Impertinente, ainda, o pedido de revogação da aplicação de multa diária, 

posto que não houve aplicação de multa na decisão que antecipou os 

efeitos da tutela. Também não há falar em ausência de fato constitutivo, 

por escolha de marca comercial, uma vez que o medicamento fora 

prescrito por médico, inclusive do reclamado Município de Tangará da 

Serra, que atestou a necessidade do uso do medicamento descrito na 
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inicial. Recentemente, em 25 de abril de 2018, a 1ª Seção do STJ concluiu 

julgamento de que constitui obrigação do poder público a garantia de 

medicamentos indispensáveis, mesmo quando não integrantes da Relação 

Nacional de Medicamentos do SUS (Rename). A obrigação pública 

somente será devida quando presentes, de modo cumulativo, os seguintes 

elementos: a) comprovação pelo autor da ação, mediante laudo 

fundamentado pelo médico que o assiste, quanto à imprescindibilidade do 

medicamento em comparação aos garantidos pelo SUS; b) demonstração 

da incapacidade financeira do demandante de arcar com os custos do 

medicamento; e c) registro do medicamento na Anvisa. Analisando 

referidos parâmetros verifico que o pleito do promovente atende os 

elementos subjetivos e objetivos da obrigação de fazer, assim, imperiosa a 

procedência do pleito inicial, para fornecimento do(s) medicamento(s) de 

que necessita a parte reclamante. Estando a parte reclamante em 

tratamento, deverá manter o fornecedor do medicamento atualizado 

quanto à necessidade do fornecimento, procedendo conforme determina o 

art. 11 do Provimento nº 02/2015-CGJ em que consta que deverá a 

reclamante apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório médico indicando 

a necessidade da manutenção do uso dos medicamentos 3. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO em favor de ANEZIO MARQUES ROSA para o fim de condenar 

definitivamente o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o ESTADO DE 

MATO GROSSO, solidariamente, a fornecerem à parte reclamante o 

medicamento MIRTAZAPINA 300MG, continuamente e por tempo 

indeterminado, conforme prescrição médica, durante o tratamento, pelo 

valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos ao ano, conforme 

regulamentação legal, devendo tal requerimento ser atualizado a cada seis 

meses em conformidade com o que determina o art. 11 do Provimento nº 

02/2015-CGJ. Ressalto que, em caso de eventual cumprimento de 

sentença, esta deverá observar o valor máximo acima informado, de 60 

(sessenta) salários mínimos anuais, que é o limite do valor das causas que 

tramitam neste Juizado Especial da Fazenda Pública. Defere-se o benefício 

de Justiça Gratuita. Com espeque no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

confirmando a decisão de antecipação de tutela proferida nos autos (cf. 

evento 8479646), nos moldes dessa sentença. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 31 de maio de 2018. Karla 

Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento da 

fazenda pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 

12.153/2009, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 31 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Jefferson Steffen dos Santos Pinto PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia da 

inicial suscitada pelo réu porque inexistem vícios na referida peça. É dizer: 

há pedido determinado (compensação por danos morais), causa de pedir 

explícita (ofensa perpetrada em redes sociais e aplicativo de mensagens), 

fatos narrados de forma compreensível e pedidos compatíveis entre si. A 

contrario sensu do disposto no art. 330, §1º do CPC, portanto. De mais a 

mais, afasto a preliminar de incompetência do procedimento sumaríssimo 

em razão de complexidade da causa, isto porque as provas juntadas 

(“prints” de conversas no aplicativo “whats App”, “prints” de postagens 

na rede social “Facebook” e vídeo veiculado nesta última”) demonstram o 

conteúdo das mensagens proferidas pelo réu, não sendo necessária 

qualquer análise técnica para apurar a veracidade destas. Especialmente 

porque o autor não nega a autoria das mensagens, apenas informa a 

suposta falta de contexto em razão da supressão de partes das 

conversas. É dizer, a prova juntada aos autos é suficiente para 

demonstrar a ocorrências das postagens, restando apurar se o conteúdo 

destas ofendeu algum aspecto dos direitos da personalidade do autor e, 

consequentemente, se há dever de compensar in casu. No tocante a 

prova testemunhal, esta foi indeferida pelo ilustre magistrado por inexistir 

necessidade de dilação probatória (cf. ID n. 6355926). Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, e superadas as preliminares suscitadas, inexistindo 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Pois bem. Após detida 

análise das provas juntadas aos autos, resta incontroverso que o réu, em 

grupo intitulado “CAPOEIRA MT 2” do aplicativo de mensagens 

“WhatsApp”, proferiu as seguintes frases em alusão a suposta conduta 

ilícita praticada pelo autor: “(sic) Senhores vejan essas fotos ai e meu 

aluno de 13 anos idade aq de campo novo agora ele ta no hospital com 

varias lesões no corpo talvez pode ete ter que ir pra cuiaba por causa da 

imresposabilidade do mestrando paraná edo seu aluno professor Sansão 

penso eu que todo evento do capuere e asimm professor batendo em 

alunos de outro grupo por q ea segunda vez que isso acontece nos 

eventos do capuere sa primeira vez foi com a aluna do professor pezao 

de são jose do rio claro agora com aluno meu ..... ate quando vamos tee 

que tolerar as imresposabilidade desse mestendo edesses alunos”. De 

igual modo, publicou fotos de menor de idade em rede social (“Facebook”) 

com as seguintes legendas: “(sic) Isso e que o mestrando Paraná e seus 

professores fazen com as crianças qlde outros grupos que vao nos 

eventos deles”. “(sic) muita imresponsabilidade do grupo capuere 

professor machucando aluno de outro grupo eo mestrando Paraná não 

fez absolutamente nada para intervir nas agressão esse e meu aluno so 

tem 13 anos de idade da no hospital todo lesionado por imresponsabilidade 

do grupo capuere”. Há também nos autos vídeo propalado pelo réu, no 

qual os pais do menor supramencionado e o mesmo acusam o autor de 

descaso no evento realizado, bem como ilustram a inexistência de apoio 

médico após a suposta agressão. Noutro diapasão, há nos autos “print” 

de postagens em defesa do autor, o Sr. Lessandro Ferreira publicou a 

seguinte postagem “(sic) Tem gente que são sabe ok fala falo q seu aluno 

ficaria na cadera de roda por 12 dias e hj eu vi o menino atando pra cima e 

pra baixo não devemos jugar as pessoas usando mentiras Jefferson 

Steffen cuidado com ok fala amigo Iris Almeida”. Bem como há “print” de 

conversa privada entre o professor Sansão e o réu, no qual o último – ao 

ser questionado sobre a necessidade de medicação para o menor – 

afirma que “(sic) sei de nada, Sansão na vdd não sei se tem mais remédio 

pro sr comprar”, tendo lhe sido respondido pelo primeiro que “(sic) se ele 

prescizar de alguma coisa me comunique que estarei a disposocao”. 

Diante da exposição citada, ilustra o autor que foi alvo de imensos 
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questionamentos perante a comunidade em que está inserido, situação 

que, inclusive, causou-lhe embaraços enquanto professor. Neste ínterim, 

após análise da situação exposta e comprovada nos autos, entendo 

assistir parcial razão ao autor. Embora o réu afirme que o autor não trouxe 

aos autos cópia integral da conversa realizada pelo aplicativo 

“WhatsApp”, e que tal fato retiraria o contexto das frases proferidas, é 

certo que cabia ao primeiro a prova modificativa do direito alegado pelo 

autor (cf. art. 373, II do CPC) – prova de facílima produção, sublinhe-se, 

vez que bastaria ao réu colacionar integralmente a conversa em questão 

(ou trechos que entendesse pertinentes). Outrossim, há prova indicativa 

de que o autor e demais jogadores de capoeira buscaram promover 

amparo ao menor, razão pela qual é possível aferir – com base no art. 6º 

da Lei 9.099/95 – que eventuais lesões que esse tenha sofrido 

decorreram da prática normal do esporte em questão e que se buscou 

minorar os danos físicos sofridos por meio de fornecimento de 

medicamentos, situação que, ao que tudo indica, não ultrapassou o padrão 

de normalidade atribuível aos fatos narrados. Ademais, é inequívoco que o 

réu tem direito de se expressar livremente, conforme expressamente 

prevê a Constituição da República (art. 5º, IV da CRFB). Entrementes, 

assim como qualquer outro direito previsto explicita ou implicitamente no 

Texto Maior, não possui cunho absoluto. No caso é dizer: o interlocutor 

pode promover todas as manifestações de seu pensamento, porém deve 

guardar proporcionalidade e razoabilidade nestes atos, de modo a 

respeitar a esfera dos direitos da personalidade daquele que é alvo de 

críticas e/ou acusações. De mais a mais, não há dúvidas de que existem 

meios adequados para a veiculação de uma possível 

denúncia/queixa-crime, (por exemplo, elaboração de boletim de ocorrência 

ou denúncia ao parquet), propositura de eventual ação cível reparatória, 

denúncia em eventual órgão de classe/confederação nacional ou órgão 

correlato etc, veículos esses que se encarregariam de promover a devida 

investigação e, se houvesse ilicitude, puniria o autor de acordo com o 

apurado, tudo em conformidade com o devido processo legal. Esse não foi 

o entendimento do réu, que preferiu publicar em aplicativo de mensagens e 

em sítio eletrônico imagens do menor, que teria sido lesionado em evento 

de capoeira em Campo Novo do Parecis/MT, com legendas que indicariam 

atitude negligente do autor e imputando-lhe responsabilidade pelo fato. Tal 

fato impulsionou uma série de outros atos que depreciaram a imagem do 

autor e rebaixou sua imagem perante a sociedade. Repita-se, não há 

dúvidas de que o direito de livre manifestação é garantido 

constitucionalmente (cf. art. 5º, inc. IX da CRFB), todavia, a forma de se 

manifestar utilizada extrapolou o exercício legal do direito acima narrado, 

uma vez que deteriorou a imagem do autor com base em opinião particular. 

Conclui-se que o réu, ao afirmar, com base em suas posições pessoais, 

que o autor permitiu que menor de idade fosse lesionado em roda de 

capoeira de sua responsabilidade e que não realizou nenhuma conduta 

para coibir tal prática, vulnerou a honra objetiva e subjetiva do autor, 

depreciando seu bom nome junto ao meio social em que está inserido, bem 

como causando desconfiança de seus alunos. Nesse sentido é o 

entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDE SOCIAL. 

FACEBOOK. OFENSAS. PESSOA JURÍDICA. HONRA SUBJETIVA. 

IMPERTINÊNCIA. HONRA OBJETIVA. LESÃO. TIPO DE ATO. ATRIBUIÇÃO 

DA AUTORIA DE FATOS CERTOS. BOM NOME, FAMA E REPUTAÇÃO. 

DIREITO PENAL. ANALOGIA. DEFINIÇÃO DOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E 

CALÚNIA. 1. O propósito recursal é determinar se as manifestações da 

recorrida na rede social Facebook têm o condão de configurar dano moral 

indenizável à pessoa jurídica recorrente. 2. Ao disponibilizarem 

informações, opiniões e comentários nas redes sociais na internet, os 

usuários se tornam os responsáveis principais e imediatos pelas 

consequências da livre manifestação de seu pensamento, a qual, por não 

ser ilimitada, sujeita-lhes à possibilidade de serem condenados pelos 

abusos que venham a praticar em relação aos direitos de terceiros, 

abrangidos ou não pela rede social. 3. Os danos morais podem referir-se 

à aflição dos aspectos mais íntimos da personalidade ou à valoração 

social do indivíduo no meio em que vive e atua. A primeira lesão reporta-se 

à honra subjetiva, a segunda à honra objetiva.4. A pessoa jurídica, por 

não ser uma pessoa natural, não possui honra subjetiva, estando, 

portanto, imune às violências a esse aspecto de sua personalidade, não 

podendo ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito 

próprio e autoestima. 5. Existe uma relação unívoca entre a honra 

vulnerada e a modalidade de ofensa: enquanto a honra subjetiva é atingida 

pela atribuição de qualificações, atributos, que ofendam a dignidade e o 

decoro, a honra objetiva é vulnerada pela atribuição da autoria de fatos 

certos que sejam ofensivos ao bom nome do ofendido, sua fama e sua 

reputação no meio social em que atua. Aplicação analógica das definições 

do Direito Penal. [...] (REsp 1650725/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017) (grifo nosso). 

Quanto à fixação do quantum, a verba compensatória deve atentar para a 

condição econômica do autor e do réu, o grau de culpa, a extensão do 

dano e a finalidade da sanção reparatória, e, principalmente, a 

reprovabilidade da conduta da parte ofensora. Desse modo, pela ofensa 

perpetrada pela ré, proferida em rede social, considerando-se todas as 

circunstâncias do caso, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, notadamente o caráter pedagógico da condenação, a 

vedação ao enriquecimento de uma parte em detrimento do 

empobrecimento de outra, as condições econômico-financeiras das 

partes, entende-se que o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais a ser pago pelo réu é justo. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

petição inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil para o fim de condenar o réu a pagar ao autor a importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sobre o qual 

incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso – data da primeira postagem (Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se 

vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tangará da Serra/MT, 04 de junho de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 04 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000510-18.2018.8.11.0055 Autora: JULIANA DA SILVA CARVALHO Ré: 

TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 
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Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JULIANA DA SILVA CARVALHO em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento 

antecipado do feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição 

e de validade do processo, bem como as condições da ação, sem 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A priori, no caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista, inclusive no tocante a inversão do ônus 

da prova, cf. art. 6º, inc. VIII da CRFB. 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 373, inc. II 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. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

Autora alega que foi surpreendida pela negativa da concessão de um 

credito no comercio local, sob alegação de restrição creditícia de seu 

nome junto ao SCPC / SERASA referente ao valor de R$ 221,77 o qual 

desconhece a origem. Afirma que jamais contraiu dívidas com a 

Reclamada, tampouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto 

débito, razão pela qual sustenta que as restrições lançadas são 

totalmente indevidas e descabidas. Pleiteia via da presente ação o 

cancelamento das restrições de seu nome/CPF junto ao SCPC/SERASA, 

requerendo ainda reparação por danos morais. A ré, em sua contestação 

aduz ser legítima a cobrança e afirma que há contrato firmado entre as 

partes, requerendo a ACEITAÇÃO DAS TELAS COMO MEIO DE PROVA 

VÁLIDA. No mais discorre acerca da ausência de culpa da empresa 

promovida, requerendo por fim a improcedência da ação e a condenação 

do promovente em litigância de má-fé. nalisando o acima narrado, bem 

como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in 

casu, resta controversa a contratação pelo autor dos serviços citados. 

Neste cotejo, reputo assistir razão a parte autora. A ré, em sua defesa, 

não juntou o contrato supostamente assinado pela autora, tampouco as 

telas apresentadas demonstram de forma efetiva a utilização do serviço 

pela promovente, ou seja, nenhum documento apresentado corrobora com 

a tese defendida. Portanto, na forma do art. 373, II do CPC, é inequívoco 

que a contratação em questão não pertence a autora. Nesse contexto, 

sem a prova inequívoca de que o débito atribuído a promovente é de sua 

responsabilidade, impõe-se a condenação da promovida pelo dano moral 

ocasionado. A jurisprudência é nesse sentido: Direito do Consumidor. 

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença 

de procedência. Negativação indevida decorrente de fraude. 

Responsabilidade da Instituição Financeira. Risco do negócio. Na hipótese, 

o dano moral é in re ipsa e o quantum debeatur adequado. A existência de 

outras negativações ilegítimas e questionadas judicialmente pelo devedor 

não afasta o dever de indenizar, mostrando-se inaplicável os termos da 

Súmula nº 385 do STJ. Verba honorária também não comporta majoração, 

haja vista a baixa complexidade da demanda. MANTIDA A SENTENÇA. 

DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, 

DO CPC.  (TJ-RJ -  APL:  01698108220118190001 RJ 

0169810-82.2011.8.19.0001, Relator: DES. ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 08/01/2015, VIGÉSIMA 

SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 16/01/2015 

00:00) Assim, se incumbiu a autora de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na inclusão 

indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, não sobrevindo 

demonstração de qualquer excludente de ilicitude. 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). Na fixação do 

quantum a título de indenização por danos morais, deve-se considerar, 

além da posição social do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, 

o grau de dolo ou culpa e a tripla função de representar pena ao infrator, o 

caráter pedagógico e a compensação ao lesado, observando-se sempre 

que a indenização por dano moral não pode erigir-se em causa 

determinante de enriquecimento sem causa. No caso, considerando tais 

elementos, orientada pelo entendimento deste juizado e seguindo o 

patamar utilizado pela Turma Recursal em casos análogos opino pela 

fixação de indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial, para o 

fim de: a) Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu 

lastro a inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, e, 

por consequência, declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes 

deste. b) Condenar a promovida TELEFONICA BRASIL S.A. a pagar à 

promovente JULIANA DA SILVA CARVALHO a importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – 

inscrição indevida e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Tangará da Serra/MT, 05 de junho de 2018. Karla Paloma 

Busato Juiza Leiga [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN MAYARA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001186-63.2018.8.11.0055 Autora: Evelyn Mayara Ferreira Ré: 

Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o ilustre 

magistrado supervisor deste Juizado Especial Cível facultou a emenda da 

petição inicial para que a autora promovesse a juntada de comprovante de 

residência em nome próprio ou demonstrasse a correlação com o terceiro, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (cf. ID n. 13069715). 
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Devidamente intimada, a autora apresentou manifestação deficiente, vez 

que não colacionou comprovante de endereço idôneo (trata-se de 

documento emitido em sítio eletrônico). Assim, por não ser possível a 

aferição da competência territorial com os documentos apresentados, 

necessário é o indeferimento da petição inicial. 3. Sendo assim, com 

fundamento no p.ú. do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos do CPC, 

opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 06 

de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 06 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000061-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000061-60.2018.8.11.0055 Autora: Rosineide Fernandes da 

Costa Ré: Claro S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Malgrado irresignação da parte adversa, por existir relação de consumo 

entre as partes (artigos 2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o 

ônus da prova, com fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, 

pois presentes os requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica 

em relação a ré. Em síntese, a parte autora afirma que possuía relação 

jurídica com a empresa ré até 18 de janeiro de 2016 – data em que 

solicitou pela primeira vez o cancelamento do contrato (cf. Prot. 

2016503483386). Todavia, afirma que a empresa ré continuou a realizar 

os descontos das mensalidades em sua fatura de cartão de crédito. Por 

fim, ilustra que foi obrigada a solicitar por diversas vezes o fim da relação 

jurídica, uma vez que a ré se mantinha inerte. Deste modo, pleiteia a 

declaração de inexigibilidade das cobranças realizadas após o 

cancelamento, a restituição dobrado dos valores cobrados indevidamente, 

e compensação por danos moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). A ré ao seu turno, afirma que o cancelamento apenas foi solicitado 

em agosto de 2016, motivo pelo qual as cobranças até esta data foram 

legitimas, inexistindo dever de compensar ou repetir no presente caso. 

Considerando que a autora colaciona diversos números de protocolos dos 

atendimentos para cancelamento a partir de 18 de janeiro de 2016, e que a 

ré não traz qualquer comprovação de que estes contatos inexistiram, 

tampouco de que o referido cancelamento se deu em agosto de 2016, é 

preciso reconhecer, com base na inversão do ônus prova e no art. 373, II 

do CPC, que inexiste prova modificativa ou extintiva do direito alegado pela 

autora. Assim, é imperioso reconhecer a inexistência de relação jurídica 

entre as partes após o cancelamento da conta corrente (em 18 de janeiro 

de 2016), e, consequentemente, declarar inexigíveis todas as cobranças 

realizadas após essa data. No tocante a compensação por danos morais 

pleiteada, entendo que as cobranças mensais pelo serviço após a 

solicitação de cancelamento do serviço, constitui falha na prestação de 

serviço e gera o dever de compensar in casu[5]. Isto porque não se trata 

de “simples cobrança”, na verdade foram realizados descontos nas 

faturas de cartão de crédito da autora e esta realizou diversas tentativas 

de resolução administrativa do imbróglio (todas se mostraram infrutíferas, 

sublinhe-se). Logo, comprovado que houve falha na prestação do serviço 

– consubstanciada em cobranças reiteradas e indevidas e a negativa de 

resolução do imbróglio na via administrativa –, bem como o dano moral 

puro decorrente dessa conduta ilícita, não há que se falar em ausência do 

nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo 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 econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a compensação dos danos morais em R$ 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, considerando a existência de 

cobrança indevida não justificada pela ré, necessária é a procedência do 

pedido de restituição do indébito, em dobro, devidamente corrigido 

monetariamente da data do pagamento em excesso, na forma do art. 42, 

parágrafo único, do CDC. Salienta-se que, de acordo com a posição do 

Superior Tribunal de Justiça, os requisitos para aplicação do instituto estão 

preenchidos in casu: o engano na cobrança indevida não foi justificado 

(requisito subjetivo), bem como houve cobrança indevida e pagamento 

pelo consumidor (requisitos objetivos)[6]. Porém, por ter havido estorno da 

cobrança no mês de agosto (cf. fatura anexa à petição inicial), a 

mensalidade referente a este mês não deverá ser repetida, sob pena de 

enriquecimento sem causa da autora. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para: a) Declarar inexistente a relação jurídica entre as partes após o 

cancelamento dos serviços (18.01.2016) e, consequentemente, declarar 

inexigíveis todas cobranças enviadas a autora após essa data; b) 

Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da envio do cartão de 

crédito não solicitado (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no 

caso concreto responsabilidade extracontratual; c) Condenar a ré a 

restituir, de forma dobrada, o valor de R$ 317,85 (trezentos e dezessete 

reais e oitenta e cinco centavos), sobre o qual incidirá correção monetária 

pelo INPC, a partir da data de cada pagamento, mais juros de mora simples, 

de 1% ao mês, a partir da citação. Extingue-se o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 
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Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 06 

de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 06 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Nesse sentido, 

mutatis mutandis, é a posição da Turma Recursal do E. Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Comprovada a falha do serviço 

prestado pela recorrente, a qual deixou de realizar o cancelamento do 

terminal telefônico solicitado pelo consumidor, em face da não utilização, 

passando a realizar novas cobranças e anotação no cadastro de 

proteção ao crédito, mostra-se correta a sentença que a condenou ao 

pagamento de dano moral, o qual, na espécie, não necessita da prova, em 

razão do seu caráter in re ipsa. Considerando o caráter compensatório e 

dissuasório da medida e, em face da análise conjunta da condição social e 

econômica do lesado, bem como da repercussão do dano, deve ser 

mantido o valor da condenação arbitrado a título de danos morais, pois se 

mostra de acordo com os preceitos inseridos nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. (RI 6371/2010, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 30/06/2011, 

Publicado no DJE 05/07/2011) (grifo nosso). [6] Exempli gratia: [...] 6- A 

devolução do indébito em dobro pressupõe o preenchimento de requisitos 

objetivos, consubstanciados na cobrança indevida e no pagamento pelo 

consumidor, e subjetivo, concernente ao engano injustificável do 

fornecedor ou prestador do serviço. [...] (Ap 117287/2014, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) (grifo nosso).
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Autos n. 1001617-34.2017.8.11.0055 Autor: Antonio Carlos Querino da 

Silva Réu: Banco Bradesco Cartões S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse de agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de 

ação do autor no presente caso, porque não é necessário requerimento 

administrativo como pressuposto objetivo do citado direito, salvo exceções 

definidas na Constituição da República e entendimentos jurisprudenciais 

pontuais. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma 

desarrazoada, o que violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. 

XXXV). Ademais, embora a petição tenha uma redação truncada, afasto a 

preliminar de inépcia da inicial suscitada pela primeira ré porque inexistem 

vícios na referida peça. É dizer: há pedido determinado (compensação por 

danos morais), causa de pedir explícita (manutenção indevida no cadastro 

de inadimplentes), fatos narrados de forma compreensível e pedidos 

compatíveis entre si. A contrario sensu do disposto no art. 330, §1º do 

CPC, portanto. Presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, superadas as preliminares 

suscitadas, e inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 597,87 (quinhentos e noventa e sete reais e 

oitenta e sete centavos), como prova certidão de restrição anexa aos 

autos (ID n. 11249543). Todavia, o autor afirma peremptoriamente que 

desconhece a dívida em questão por não ter contratado o serviço 

prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores se mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de 

ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que o autor não promoveu os pagamentos decorrentes do contrato de 

prestação de serviços firmados entre as partes (especificamente em 

relação ao cartão de crédito contratado). Neste caso, havendo a negativa 

de contratação (ou desconhecimento de débitos), cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio jurídico juntando 

faturas do cartão de crédito contratado (cf. ID n. 13436276) que 

demonstram a utilização de crédito contratado da empresa ré. O que 

indica, sem maiores digressões, a existência de contrato entabulado, bem 

como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. Neste contexto, as provas juntadas pela ré constituem método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Por tal razão, na forma do art. 6º da Lei 9.099/95, 

reconhece-se incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

bem como inexistente fraude perpetrada por terceiro no presente caso, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pelo autor nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício 

regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que 

a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus do 

autor, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento, legitima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 
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161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Assim, conclui-se que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. No que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) De mais a mais, é oportuno salientar que 

existe inscrição preexistente por inadimplemento à época da inscrição do 

autor no cadastro de inadimplentes pela ré (cf. extrato juntado com petição 

inicial). Neste caso incide o entendimento sumulado do Superior Tribunal 

de Justiça abaixo transcrito: Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. É justamente neste sentido o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, vejamos: [...] Além disso, em se 

tratando de devedor contumaz, negativado com vários registros de 

dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado direito ao 

cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

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

26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 385 do STJ - Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento - não tem aplicabilidade quando o outro apontamento 

restritivo em nome do autor é posterior. [...] (Ap 24196/2017, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) (grifo nosso). É importante 

ressaltar que o autor não trouxe aos autos nenhuma prova sequer de que 

as demais inscrições seriam indevidas. Neste caso, sem demonstração 

efetiva dos motivos pelos quais a negativação seria ilícita, reputa-se hígida 

à citada inscrição preexistente. Daí ser preciso reconhecer que não há 

distinguishing – enquanto distinção do caso concreto e o paradigma 

adotado nesta decisão (Súmula 385 do STJ) –, porque os fundamentos do 

enunciado citado se adequam perfeitamente ao caso posto. É dizer, 

havendo inscrição anterior devida inexiste ofensa à honra subjetiva do 

devedor, embora seja possível cancelamento da inscrição posterior no 

caso desta ser indevida – o que não é o caso, frise-se. Ante o exposto, 

reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto porque 

uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido da autora, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 06 de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 06 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.
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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000457-37.2018.8.11.0055 Reclamante: AFONSO DE SOUZA Reclamado: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Destaca-se que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado os mandamentos contidos no Código 

de Defesa do Consumidor. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS em que alega a 

Reclamante que lhe foi cobrado pela promovida um valor na monta de R$ 

62,70, em abril de 2017, por suposta irregularidade em sua UC. Afirma não 

ter praticado nenhuma anormalidade com o intuito de obter energia sem 

pagar por ela, ingressou com a presente ação, alegando ter sofrido 

prejuízos extrapatrimoniais com este fato, motivo pelo qual pugnou pela 

condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 10.000,00, declaração de inexistência da cobrança 

discutida nestes autos e repetição de indébito do valor de R$ 136,40 

(cento e trinta e seis reais e quarenta centavos). Em contestação a parte 

Reclamada requer preliminarmente seja reconhecida a incompetência do 

juizado especial para o julgamento da demanda e no mérito a 

improcedência da ação sob o argumento de que por ocasião de uma 

inspeção realizada no dia 01/02/2017, verificou a concessionária a 

existência de PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR, razão pela qual 

seria a cobrança devida. Afirma ademais que a REQUERIDA ESTÁ 

AUTORIZADA A PROCEDER À COMPENSAÇÃO DO FATURAMENTO DE 

CONSUMO DE ENERGIA, MESMO QUE A ANOMALIA NÃO TENHA SIDO 

CAUSADA PELO CONSUMIDOR. Inicialmente, OPINO pelo não acolhimento 

da preliminar de Incompetência do Juizado Especial Cível, por não 

vislumbrar no caso em tela complexidade suficiente para afastar o trâmite 

da ação segundo o rito da Lei 9.099/1995. Superada a preliminar, 

presentes os pressupostos processuais de existência e validade do 

processo e as condições do exercício regular do direito de ação, passo a 

análise do mérito. Analisando o conjunto probatório elencado nos autos 

bem como a alegações das partes, verifico que a parte Reclamada não 

obteve êxito em comprovar ser licita a cobrança no valor de R$ 62,70, 

proveniente de uma recuperação de receita, sob a alegação de existência 

de PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR, FAZENDO COM QUE NÃO 

FOSSE REGISTRADA A TOTALIDADE DO PRODUTO CONSUMIDO NO 
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LOCAL. A jurisprudência traz que a prova da irregularidade tem que ser 

inequívoca, o que não vislumbro no caso em comento, pois apesar da 

irregularidade encontrada não há o liame entre a irregularidade e eventual 

vantagem por parte do promovente, vejamos: AGRAVO. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO 

MEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA IRREGULARIDADE. Não 

havendo prova inequívoca de irregularidade, bem como de alteração 

significativa no padrão de consumo do usuário de energia elétrica, em 

prejuízo da concessionária, é inexigível a fatura de recuperação de 

valores supostamente não medidos. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Agravo Nº 70066478389, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 08/10/2015). 

(TJ-RS - AGV: 70066478389 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de 

Julgamento: 08/10/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 14/10/2015) Assim, no que tange ao 

pedido de adequação da cobrança de fatura indevida, entendo pela 

procedência, restando claro que a fatura questionada deve ser 

cancelada. Nesse sentido a jurisprudência: CONSUMIDOR. 

INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO. VALOR 

EXORBITANTE. REDUÇÃO DA COBRANÇA AUTORIZADA, DE ACORDO 

COM A MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO APRESENTADA. DÚVIDA 

DIRIMIDA EM PROL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM MANTIDO. Insurge-se a autora quanto à cobrança incompatível 

com a medição usual de sua unidade consumidora. Prova documental 

suficiente a apontar à disparidade na medição relativa ao mês de julho e 

agosto de 2012, evidenciando a verossimilhança da alegação, e que, 

associada à hipossuficiência da parte consumidora, conduz à 

desconstituição do débito respectivo. Exame técnico realizado no 

hidrômetro, de outra parte, que apresentou conclusão incompatível com a 

correção esperada do aparelho, pois consignado que "foi reprovado no 

ensaio de erro de indicação na vazão mínima" e que "não satisfaz as 

condições mínimas aplicáveis à verificação por solicitação do usuário 

(...)", fl. 34, não suportando, pois, a versão defensiva. Dano moral 

configurado, tendo em vista a inscrição negativa do nome do demandante, 

que se mostra indevida, uma vez que o valor é decorrente de fatura de 

água com valor superior ao efetivamente devido. Quantum arbitrado na 

sentença que comporta manutenção, porquanto estabelecido em patamar, 

inclusive, inferior aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais 

Cíveis, em casos análogos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004547394, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 04/09/2013) APELAÇÃO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

COBRANÇA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

EXORBITANTE CORRESPONDENTE A UM MÊS DE CONSUMO. 

CIRCUNSTÂNCIA QUE REVELA ERRO DE LEITURA E CONSEQUENTE 

COBRANÇA ILEGAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. 

POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Incidência do Código de Defesa do 

Consumidor - CDC. É indiscutível a incidência da lei consumeirista em 

situações como a dos autos, pois incontroversa a relação de consumo 

entre as partes, a teor dos artigos 1º, 2°, 3º e parágrafos, da Lei nº 

8.078/90. Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária 

prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do 

serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo 

diploma legal. Ausente qualquer prova nos autos acerca de algum motivo 

plausível a justificar a elevação desproporcional de consumo de energia 

elétrica na residência da autora, é de ser mantida a determinação de 

devolução em dobro do valor pago indevidamente. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70064542871, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, 

Julgado em 10/09/2015). Configurada a falha na prestação do serviço 

entendo que esta se mostrou apta a ensejar a reparação e compensação 

pelos danos sofridos pelo Reclamante, conforme disposto no artigo 6º, VI 

do Código de defesa do consumidor. Ressalte-se que a responsabilidade 

da Reclamada é a objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim 

dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." 

Por tal razão no que tange ao pedido de danos morais, entendo pela 

procedência, pois as tentativas do consumidor em solucionar a questão 

em seara administrativa geraram mágoa e transtornos que não são 

confundíveis com o mero aborrecimento do cotidiano. No entanto, para a 

fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades 

de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a 

gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição 

socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o 

necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da 

parte moralmente lesada. Nesse sentido a jurisprudência: CONSUMIDOR. 

INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO. VALOR 

EXORBITANTE. REDUÇÃO DA COBRANÇA AUTORIZADA, DE ACORDO 

COM A MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO APRESENTADA. DÚVIDA 

DIRIMIDA EM PROL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM MANTIDO. Insurge-se a autora quanto à cobrança incompatível 

com a medição usual de sua unidade consumidora. Prova documental 

suficiente a apontar à disparidade na medição relativa ao mês de julho e 

agosto de 2012, evidenciando a verossimilhança da alegação, e que, 

associada à hipossuficiência da parte consumidora, conduz à 

desconstituição do débito respectivo. Exame técnico realizado no 

hidrômetro, de outra parte, que apresentou conclusão incompatível com a 

correção esperada do aparelho, pois consignado que "foi reprovado no 

ensaio de erro de indicação na vazão mínima" e que "não satisfaz as 

condições mínimas aplicáveis à verificação por solicitação do usuário 

(...)", fl. 34, não suportando, pois, a versão defensiva. Dano moral 

configurado, tendo em vista a inscrição negativa do nome do demandante, 

que se mostra indevida, uma vez que o valor é decorrente de fatura de 

água com valor superior ao efetivamente devido. Quantum arbitrado na 

sentença que comporta manutenção, porquanto estabelecido em patamar, 

inclusive, inferior aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais 

Cíveis, em casos análogos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004547394, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 04/09/2013) APELAÇÃO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

COBRANÇA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

EXORBITANTE CORRESPONDENTE A UM MÊS DE CONSUMO. 

CIRCUNSTÂNCIA QUE REVELA ERRO DE LEITURA E CONSEQUENTE 

COBRANÇA ILEGAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. 

POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Incidência do Código de Defesa do 

Consumidor - CDC. É indiscutível a incidência da lei consumeirista em 

situações como a dos autos, pois incontroversa a relação de consumo 

entre as partes, a teor dos artigos 1º, 2°, 3º e parágrafos, da Lei nº 

8.078/90. Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária 

prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do 

serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo 

diploma legal. Ausente qualquer prova nos autos acerca de algum motivo 

plausível a justificar a elevação desproporcional de consumo de energia 

elétrica na residência da autora, é de ser mantida a determinação de 

devolução em dobro do valor pago indevidamente. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70064542871, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, 

Julgado em 10/09/2015) À vista de tais critérios, bem como, atenta aos 

patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, inclusive, 

levando-se em conta o entendimento da Turma Recursal Única deste 

Estado entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral 

a condenação no valor de R$ 2.000,00 (DOIS mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da 

inicial para: A) Declarar inexigível a Fatura de Recuperação de Energia no 

valor de R$ 62,70, tornando a cobrança relativa a recuperação de receita 

indevida e inexistente; B) Condenar a ré a restituir, em dobro, o valor de 

R$ 62,70, o que perfaz a monta de R$ 136,40 (cento e trinta e seis reais e 

quarenta centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a 

partir do desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação. C) Condenar a ré ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ao pagamento ao autor AFONSO DE SOUZA, o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ); Com espeque no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 
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Direito. Tangará da Serra/MT, 07 de junho de 2018. KARLA PALOMA 

BUSATO Juíza Leiga [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

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, 7 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSANA GONCALVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000007-94.2018.8.11.0055 Autora: Osana Gonçalves Soares 

Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida de R$ 195,91 (cento e noventa e cinco reais e noventa e um 

centavos), como prova certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, 

afirma a autora que desconhece a dívida em questão por não ter 

contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida e que a autora não promoveu os 

pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, havendo a 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. É cediço que atualmente as 

contratações de serviços prestados a distância, como telefonia móvel, TV 

por assinatura etc, em sua maioria se dão virtualmente, por intermédio das 

chamadas call centers, método rápido de adesão ao contrato do serviço 

público citado. Neste sistema moderno de relação consumerista se 

mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., basta que seja declarada 

inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado por parte do aderente e 

a relação jurídica é perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos 

juntando telas sistêmicas que demonstram a origem do débito 

consubstanciado no contrato n. 206221670. Porém por não ter ocorrido o 

adimplemento de algumas faturas, houve a inclusão da autora no rol de 

inadimplentes. Bem como, a ré demonstra a existência de prova indicativa 

de pagamentos, o que afasta a alegação de desconhecimento da relação 

jurídica e, de igual modo, rechaça a tese de ocorrência de fraude 

perpetrada por terceiros. Neste contexto, as provas juntadas pela ré 

constituem método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. Por tal razão, reconhece-se 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, bem como 

inexistente fraude perpetrada por terceiro no presente caso, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. E, por não haver qualquer comprovante de pagamento[5] juntado 

aos autos e havendo prova indiciária do pacto citado, demonstrada está a 

origem das cobranças e a consequente licitude da inclusão no órgão de 

proteção ao crédito. Assim, resta claro que a ré provou, na forma do art. 

373, II do CPC, fato extintivo do suposto direito da autora. No que tange a 

notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é 

oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à autora. Isto porque, uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

da autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contido na inicial. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 07 de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 07 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 
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concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000010-49.2018.8.11.0055 Autor: Leonardo Alves do 

Nascimento Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da empresa 

ré por uma dívida total no valor de R$ 588,25 (quinhentos e oitenta e oito 

reais e vinte e cinco centavos), como prova a certidão de restrição anexa 

aos autos (cf. ID n. 11274107). Todavia, afirma peremptoriamente o autor 

que desconhece a dívida em questão, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores seria indevida e, consequentemente, 

implicaria em danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a 

negativação foi devida, vez que o autor não promoveu os pagamentos 

decorrentes do contrato de prestação de serviços firmados entre as 

partes. Neste caso, havendo a negativa de contratação (ou 

desconhecimento de débitos), cabe à ré demonstrar a existência do 

negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstra a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato de 

adesão devidamente assinado pelo autor (cf. ID n. 13422497) – assinatura 

idêntica a dos documentos juntados com petitório inicial, frise-se. Neste 

ponto é importante asseverar ser despicienda a produção de prova 

pericial para o deslinde do caso em epígrafe porque as assinaturas a 

serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o entendimento do 

E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção 

de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Portanto, é preciso reconhecer que a ré demonstrou que o 

autor contratou seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Bem como 

demonstrou a origem dos débitos (débitos oriundos do serviço de internet 

móvel). Assim, as alegações de inexistência de contratação (ou 

desconhecimento de débitos) se mostram inverossímeis. Diante do 

exposto, entendo ser o arcabouço probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citada relação jurídica. O que implica dizer 

que inexiste fraude perpetrada por terceiro no presente caso, bem como 

ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pelo 

autor nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus do autor, na 

forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir comprovante de pagamento em 

relação ao débito inscrito, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, 

analisando as provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, 

resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de 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, 06 de junho de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 06 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Analisando a inicial, verifica-se que não fora comprovada a 

condição de microempresa, microempreendedor individual ou empresa de 

pequeno porte, para que o Reclamante possa figurar como sujeito ativo da 

relação jurídica estabelecida perante este Juizado Especial. Além disso, 

não foram juntados os documentos pessoais do representante da 

empresa promovente. Assim, intime-se a parte autora para que emende a 

petição inicial, sanando as irregularidades apresentadas, assinalando o 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALKER LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Autos n. 1000562-14.2018.8.11.0055 Autor: Walker Luiz de Oliveira Ré: 

Ativos S/A Cia Securitizadora Créditos Financeiros PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Verifico que há, por parte da autora, pedido 

de desistência da tutela jurisdicional pleiteada (cf. ID n. 13509793). 

Todavia, deixo de acolhê-lo, tendo em vista a dicção do enunciado de n. 

90 do FONAJE, in verbis: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). (grifo 

nosso) Neste ínterim, compulsando os autos, inclusive analisando a 

defesa apresentada pelo promovido e documentos ali acostados vislumbro 

no presente litígio a existência de litigância de má-fé por parte da autora, 

frente à notória alteração na realidade dos fatos, o que dá ensejo à sua 

condenação, nos termos dos arts. 79 e 80, II do Código de Processo Civil. 

Outrossim, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a 

tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos que 

a parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas que perfazem o 

total de R$ 576,05 (quinhentos e setenta reais e cinco centavos) como 

prova certidão de restrição anexa aos autos (cf. ID n. 12065318). Todavia, 

afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida em 

questão, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores se mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de 

ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora não promoveu os pagamentos decorrentes do serviço 

contratado. Assim, havendo negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio 

jurídico entre as partes, inclusive junta cópia do contrato de adesão 

devidamente assinado pela parte autora (cf. ID n. 13424218) – assinatura 

semelhante a juntada ao petitório inicial, frise-se. Método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de produção de prova 

pericial para analisar a equivalência das assinaturas constantes nos 

documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto 

porque estas são semelhantes a olho nu[5]. Assim, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento em relação a diferença apontada, legitima se mostra a 

cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as 

regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre 

usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se 

aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, na forma do art. 188, inc. I do CC, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as provas 
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trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

contido na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigos 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[6], tal qual 

pleiteado em sede de preliminar de mérito. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 06 de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 06 de junho 

de 2018 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo 

autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). [6] 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-03.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DIAS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001244-03.2017.8.11.0055 Reclamante: EVA APARECIDA DIAS 

CARVALHO Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatóriodispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, em conformidade 

com o art. 355, inciso I do Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE 

REAPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS proposta por EVA APARECIDA 

DIAS CARVALHO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que alega a parte autora ter sofrido 

uma suspensão do seu fornecimento de energia mesmo sem possuir 

débitos em aberto e que teria ocorrido um atraso na religação em razão da 

necessidade de adequação do padrão de sua Unidade Consumidora, cujo 

custo teria sido de sua responsabilidade. Requer indenização a título de 

danos Materiais o valor de R$ 1.372,02. A promovida em sua defesa 

afirma que não houve qualquer suspensão no fornecimento de energia 

elétrica por inadimplemento de fatura de consumo na unidade consumidora 

em questão, sendo que o que houve, na verdade, foi uma queda no 

fornecimento de energia elétrica na uc em comento em decorrência de 

problemas técnicos, causados por um elo rompido em razão de uma 

arvore sobre a rede, e que foram reparados assim que possível pelos 

funcionários da concessionária. Afirma ademais que os custos citados na 

exordial são de responsabilidade do consumidor e que a restituição do 

indébito só se justifica nos casos em que houver pagamento indevido, 

sendo que, como não houve, no caso em tela, o pagamento indevido das 

contas de consumo, não há que se falar em restituição em dobro, visto 

que inexiste prejuízo material a ser ressarcido pela requerida. Requerendo 

por fim a improcedência da ação. 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(a) 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 da 

autora, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Importante mencionar que a autora – de fato – gozou dos serviços da 

parte ré, assim, eventual repetição de indébito consubstanciaria 

enriquecimento sem causa, que é vedado pelo ordenamento jurídico. Pois 

bem, apesar do imbróglio apresentado pela reclamante em sua inicial 

entendo que os materiais por ela adquiridos e demonstrados nas notas 

fiscais não devam ser restituídos pela empresa promovida visto que se 

trata de materiais necessários para adequação de suas instalações 

elétricas. A jurisprudência é neste sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. 

IMPOSSIBILIDADE. I) No caso, embora seja caso de destituição da multa, 

uma vez que não houve qualquer tipo de ilicitude ou desvio de energia na 

unidade consumidora do autor, não é cabível a devolução em dobro. Isto 

porque, o apelante não comprova o efetivo pagamento da referida multa, 

limitando-se a alegar que restou comprovada a quitação do valor de 

entrada, fato este que não corresponde ao descrito pelo documento, 

juntado para tal fim, no qual consta o valor de entrada da fatura, quitado 

em 26/05/2015, de R$ 0,00. II) De acordo com o artigo 27 da Resolução n.º 

414/2010 da ANEEL, é de responsabilidade do consumidor a instalação, 

quando exigido pela distribuidora, em locais apropriados de livre e fácil 

acesso, de caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação 

de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da 

distribuidora necessários à medição de consumo de energia elétrica e 

demanda de potência, quando houver, e à proteção destas instalações. 

Nesse sentido, o proprietário deve manter a adequação técnica e a 
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segurança das instalações internas da unidade consumidora, sendo que 

as instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e 

padrões devem ser reformadas ou substituídas. Inclusive, na hipótese, 

verificada pela Coopernorte a dificuldade de acesso para leitura do 

medidor, o autor foi notificado para que, em 30 dias, preparasse nova 

entrada de acordo com o padrão Fecoergs, razão pela qual resta clara 

sua responsabilidade pelo pagamento dos materiais utilizados. IV) 

Incabível a indenização pretendida, já que não há nenhuma prova de que o 

autor tenha sofrido abalo moral tão intenso que mereça ser indenizado. 

APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075200758, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Francisco José Moesch, Julgado em 23/11/2017) Desta feita, no caso 

vertente, não há se falar em repetição de indébito a serem indenizados, 

razão pela qual necessária é a improcedência da demanda. 3. 

DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS contidos na inicial, e, por consequência de causa e efeito, 

julga-se extinto o feito com julgamento de mérito. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 07 de junho de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga [i] 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 07 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GOMES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000800-67.2017.8.11.0055 Embargante: Viação Juína Ltda. – 

EPP. Embargada: Jaqueline Gomes da Silva PROJETO DE SENTENÇA: 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos pela VIAÇÃO JUÍNA LTDA. – EPP 

em face de JAQUELINE GOMES DA SILVEIRA. Em síntese, os embargos 

versam sobre suposta nulidade de citação e, consequentemente, 

nulidades dos atos processuais subsequentes. Após detida análise das 

alegações das partes é preciso reconhecer a improcedência dos 

embargos opostos. Vejamos: Não há dúvidas de que foi oportunizado 

conhecimento da presente ação à empresa ré, porém esta se recusou a 

receber o AR que foi enviado a sua filial nesta comarca (cf. ID n. 

9615885). Deste modo, considerando que a correspondência foi enviada 

para o endereço da empresa ré, não há falar em nulidade da citação, 

devendo o ato ser considerado válido. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO CANCELADO. 

PAGAMENTO INTEGRAL REALIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A recusa de recebimento da carta de citação é desinfluente 

quando se verifica que a correspondência foi envida ao endereço correto 

da parte requerida, sendo plenamente válido o ato. Preliminar de 

cerceamento de defesa rejeitada. Rejeitada, também, a preliminar de 

ilegitimidade passiva, pois a [...] (Procedimento do Juizado Especial Cível 

538295620138110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

11/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016) De mais a mais, é preciso 

reconhecer que o endereço da empresa ré nesta cidade é de notório 

conhecimento, razão pela qual, na forma do art. 6º da Lei 9.099/95, a sua 

alegação se mostra absolutamente infundada. 3. Ante o exposto, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, uma vez 

inexistente a nulidade descrita no art. 525, I do Código de Processo Civil. 

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 07 de junho de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 07 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito Parte superior do formulário [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS QUERINO 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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001616-49.2017.8.11.0055 Autor: Antonio Carlos Querino da 

Silva Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 
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deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 137,37 (cento e trinta e sete reais e trinta e sete 

centavos), como prova certidão de restrição anexa aos autos (cf. ID n. 

11249492). Todavia, afirma peremptoriamente o autor que desconhece a 

dívida em questão, por não ter contratado o serviço prestado pela ré, 

razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se 

mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A 

ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez que o autor não 

promoveu os pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, 

havendo a negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. É cediço que atualmente as contratações de serviços prestados 

a distância, como telefonia móvel, TV por assinatura etc, em sua maioria 

se dão virtualmente, por intermédio das chamadas call centers, método 

rápido de adesão ao contrato do serviço público citado. Neste sistema 

moderno de relação consumerista se mostram inexistentes assinaturas, 

papéis, etc., basta que seja declarada inequívoca vontade de aderir ao 

serviço ofertado por parte do aderente e a relação jurídica é 

perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do 

negócio jurídico, juntando “telas” de seu sistema no qual resta comprovado 

o pacto entre autor e ré (conta n. 2145592105). Bem como, há prova 

indicativa de requerimentos administrativos (migração de serviços), 

segunda via de faturas, extrato de ligações e pagamentos pelo autor, o 

que afasta a alegação de desconhecimento da relação jurídica e, de igual 

modo, rechaça a tese de ocorrência de fraude perpetrada por terceiros. 

Neste contexto, as provas juntadas pela ré constituem método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Por tal razão, reconhece-se incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, bem como inexistente fraude perpetrada por terceiro 

no presente caso, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a 

origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pelo autor nesses autos, conclui-se que a 

ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva 

do direito – é ônus do autor, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento em relação ao débito inscrito, 

legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). De mais a mais, é oportuno salientar que 

existem inscrições preexistentes por inadimplemento à época da inscrição 

do autor no cadastro de inadimplentes (que foi disponibilizada em 

31.10.2015), como é o caso da inscrição realizada pelo Banco Bradesco 

Cartões S/A disponibilizada em 24.07.2015. Neste caso incide o 

entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito: 

Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. É justamente neste 

sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

vejamos: [...] Além disso, em se tratando de devedor contumaz, 

negativado com vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula 

nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem aplicabilidade 

quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é posterior. [...] 

(Ap 24196/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) 

(grifo nosso). Neste contexto, inexistiria direito a compensação por danos 

morais no presente caso, embora houvesse direito ao cancelamento da 

inscrição se comprovada a inexistência da contratação – o que não é a 

situação dos autos, frise-se. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido do autor, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 de junho de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001581-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001581-89.2017.8.11.0055 Exequente: Tiago Henrique Sales 

Executado: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, os presentes 

embargos versam sobre excesso de execução, uma vez que teria o 

embargado pleiteado a execução da multa por atraso no pagamento do 

valor acordado em audiência de conciliação (cf. ID n. 11952798). Todavia, 

é preciso reconhecer que não ocorreu o citado atraso. Isso porque, de 

acordo com o comprovante de pagamento juntado aos autos, o acordo foi 

quitado integralmente no prazo estabelecido entre as partes. Ademais, é 
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importante esclarecer que eventual atraso para juntada do demonstrativo 

de pagamento nos autos não enseja a aplicação da punição em questão, 

conforme entendimento, mutatis mutandis, do E. STJ: [...] - Eventual 

omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial ou do 

pagamento feito ao credor dentro do prazo legal, não impõe ao devedor o 

ônus do art. 475-J do CPC. A quitação voluntária do débito, por si só, 

afasta a incidência da penalidade. - Isso não significa que tal inércia não 

seja passível de punição; apenas não sujeita o devedor à multa do art. 

475-J do CPC. Contudo, conforme o caso, pode o devedor ser condenado 

a arcar com as despesas decorrentes de eventual movimentação 

desnecessária da máquina do Judiciário, conforme prevê o art. 29 do CPC; 

ou até mesmo ser considerado litigante de má-fé, por opor resistência 

injustificada ao andamento do processo, nos termos do art. 17, IV, do CPC. 

Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1047510/RS, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 

02/12/2009) Neste ínterim, entendo procedentes os termos dos presentes 

embargos, uma vez que houve pagamento espontâneo do débito no prazo 

acordado. 3. Ante o exposto, opino por JULGAR PROCEDENTES os 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, por reconhecer excesso de execução, na 

forma do art. 525, V do Código de Processo Civil. Sem custas nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 15 de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-54.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMILDA ANTONIA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT22523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDOCEU UMBELINO DE SOUZA (REQUERIDO)

ROSIELE PAULINO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000678-54.2017.8.11.0055 Autora: Rosemilda Antônia dos 

Santos Souza Réu: Ildoceu Umbelino de Souza e Outros. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em 

síntese, o processo versa sobre suposta violação dos direitos da 

personalidade da autora, que teria se sentido humilhada pelas postagens 

da atual companheira de seu ex-marido em rede social conhecida. Salienta 

que descobriu que seu marido (primeiro réu) tinha uma relação 

extraconjugal com a segunda ré, e, após o conhecimento desta relação, 

que ambos os réus assumiram o relacionamento em público, situação que 

repercutiu em sua reputação. Diante desses fatos, junta “print” das 

postagens em questão e pleiteia reparação por danos morais. Os réus 

contestaram a narrativa dos fatos supramencionados, afirmando que o 

relacionamento do primeiro réu com a autora já estava “defasado” há 

cinco anos e que havia intenção de extinção do vínculo conjugal (que não 

era aceita pela autora). Ademais, informam que jamais denegriram a 

imagem da autora, e que nos “posts” realizados nas redes sociais quem 

comentava depreciando a relação dos réus era a autora e os parentes 

dela. Assim, afirmam inexistir dano moral a ser ressarcido no presente 

caso. Pois bem. Após detida análise das provas juntadas aos autos (todas 

juntadas pela autora, sublinhe-se), resta incontroverso que os réus 

realizaram postagens em rede social divulgando o relacionamento, porém 

não se vê nenhuma mensagem depreciativa sequer. Ao contrário, se 

percebe que a segunda ré apenas elogiou o primeiro réu em suas fotos, 

não fazendo qualquer referência a pessoa da autora. É certo que o fim de 

um relacionado gera aflição e cria situações de embate entre as partes, 

porém o rompimento do vínculo conjugal, mesmo existente descumprimento 

do dever de lealdade, por si só, não é motivo ensejador de reparação por 

danos morais. Nesse sentido: REPARAÇÃO DE DANOS – Dano Moral – 

Indício de adultério – Fato que, por si só, não gera direito à indenização por 

dano moral – Intenção de causar lesão ou humilhação não configurada – 

Inexistência de lesão aos direitos da personalidade humana ou de afronta 

à dignidade -  Recurso desprovido.  (TJSP; Apelação 

1011335-68.2014.8.26.0564; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; 

Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do 

Campo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2018; Data de Registro: 

05/06/2018) APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

Infidelidade conjugal que, não obstante constitua descumprimento de 

dever basal do casamento, não configura, por si só, ato ilícito apto a gerar 

abalo moral indenizável. Ausência de evidência do intuito de causar lesão, 

humilhação ou ridicularizar o outro cônjuge. Sentença reformada. Recurso 

provido. (TJSP; Apelação 0007772-20.2013.8.26.0564; Relator (a): Salles 

Rossi; Órgão Julgador: 31ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro 

de São Bernardo do Campo - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

11/10/2017; Data de Registro: 11/10/2017) Deste modo, não verifico a 

existência de abalo moral ocasionado por conduta imputável aos réus, 

especialmente porque não há nenhuma prova sequer de que tenha havido 

exposição negativa da imagem da autora (ônus probatório desta, na forma 

do art. 373, I do CPC), ou outra violação a direito da personalidade desta 

nas postagens anexas à petição inicial. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na petição 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. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tangará da Serra/MT, 15 de junho de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 15 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8011429-15.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARIA SERRANO SANCHES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011429-15.2016.8.11.0055 Autora: Claudia Maria Serrano 

Sanches Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Inicialmente, verifico que a parte autora não 

compareceu na audiência de conciliação (cf. ID n. 10249222), embora 

tenha sido intimada para tanto (cf. ID n. 12862827, 12862828 e 12949731). 

Todavia, considerando que há contestação juntada aos autos e 

documentação farta e suficiente para análise do mérito, necessário julgar 

o pedido da autora antecipadamente, considerando a desnecessidade de 

produção de outras provas, na forma do art. 355, I do CPC. Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, inexistindo preliminares a tratar, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos que a autora foi 

negativada por ordem da empresa ré por uma dívida no valor de R$ 302,00 

(trezentos e dois reais), como prova a certidão de restrição anexa aos 

autos (cf. ID n. 8787586). Todavia, a autora afirma peremptoriamente que 

desconhece a dívida em questão, razão pela qual a inclusão de seu nome 

no cadastro de devedores seria indevida e, consequentemente, implicaria 

em danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi 

devida, vez que a autora não promoveu os pagamentos decorrentes do 

contrato de prestação de serviços firmados entre as partes. Neste caso, 

havendo a negativa de contratação (ou desconhecimento de débitos), 

cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as 

partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção 

de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. ID n. 

10240029) a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato de 

prestação de serviços devidamente assinado pela autora – assinatura 

idêntica a do documento pessoal juntado com petitório inicial, frise-se. Bem 

como junta cópia dos documentos pessoais idênticos aos juntados com a 

petição inicial. Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de produção de 

prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas constantes 

nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré 

porque estas são semelhantes a olho nu. Neste sentido é o entendimento 

do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Há indícios, inclusive, de que autora entrou em contato pela 

via administrativa (Procon) para resolver imbróglio relacionado a prestação 

dos serviços contratados. Tais provas indicam, sem maiores digressões, 

a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, 

afasta-se a existência de fraude no presente caso. Portanto, a ré 

demonstrou que a autora contratou seus serviços, porém quedou-se 

inadimplente, bem como provou a origem dos débitos (serviço de internet 

pós-pago). Por tal razão, as alegações de inexistência de contratação (ou 

desconhecimento de débitos) se mostram inverossímeis. Assim, entendo 

ser o arcabouço probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. O que implica dizer que inexiste 

fraude perpetrada por terceiro no presente caso, bem como ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela autora 

nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da autora, na forma do art. 

373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento em 

relação a dívida apontada, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão a autora. Isto porque uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. De mais a mais, é oportuno salientar que existe inscrição 

preexistente por inadimplemento à época da inscrição da autora no 

cadastro de inadimplentes (cf. ID n. 8787586). Neste caso incide o 

entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito: 

Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Entendimento seguido 

pelo E Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: [...] Além 

disso, em se tratando de devedor contumaz, negativado com vários 

registros de dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem aplicabilidade 

quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é posterior. [...] 

(Ap 24196/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) 

(grifo nosso). Neste contexto, inexistiria direito a compensação por danos 

morais no presente caso, embora houvesse direito ao cancelamento da 
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inscrição, se comprovada a inexistência da contratação – o que não é a 

situação dos autos, frise-se. No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Outrossim, 

considerando existente a relação jurídica entre autora e ré, bem como 

demonstrado o inadimplemento do primeiro, necessário é a procedência do 

pedido contraposto. Assim, opino por condenar a autora ao pagamento de 

todas as faturas pendentes de pagamento. Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

contraposto realizado pela ré para condenar a autora ao pagamento de 

todas as faturas pendentes de pagamento, que perfazem o montante de 

R$ 302,00 (trezentos e dois reais), sobre o qual incidirá correção 

monetária pelo INPC, a partir do vencimento, mais juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação. Ademais, opino por reconhecer a litigância de 

má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa 

de 5% (cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no 

artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE , tal 

qual pleiteado pela ré. Neste contexto, opino por extinguir o feito com 

julgamento de 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, 13 de outubro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 13 de outubro de 2017. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA DAIANI TEIXEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000455-67.2018.8.11.0055 Autora: Kesia Daiani Teixeira de 

Lima Ré: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida de R$ 69,37 (sessenta e nove reais e trinta e sete centavos), 

como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. Todavia, afirma a 

autora que desconhece a dívida em questão por não ter contratado o 

serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no 

cadastro de devedores se mostrou indevida e, consequentemente, 

causou-lhe danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a 

negativação foi devida e que a autora não promoveu os pagamentos 

decorrentes do serviço contratado. Neste caso, havendo a negativa de 

contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra nos 

autos juntando telas sistêmicas que demonstram a origem do débito 

(Unidade Consumidora n. 2149411). Porém, por não ter ocorrido o 

adimplemento de algumas faturas, houve a inclusão da autora no rol de 

inadimplentes. Bem como, a ré demonstra a existência de prova indicativa 

de pagamentos, o que afasta a alegação de desconhecimento da relação 

jurídica e, de igual modo, rechaça a tese de ocorrência de fraude 

perpetrada por terceiros. Neste contexto, com fulcro no art. 6º da Lei 

9.099/95, entende-se que as provas juntadas pela ré constituem método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Por tal razão, reconhece-se incontroverso e 

existente o negócio jurídico em questão, bem como inexistente fraude 

perpetrada por terceiro no presente caso, restando apurar se no presente 

caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. E, por não 

haver qualquer comprovante de pagamento[5] juntado aos autos e 

havendo prova indiciária do pacto citado, demonstrada está a origem das 

cobranças e a consequente licitude da inclusão no órgão de proteção ao 

crédito. Assim, resta claro que a ré provou, na forma do art. 373, II do 

CPC, fato extintivo do suposto direito da autora. No que tange a notificação 

prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar 

que esta é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ante o 

exposto, reputo no presente caso não assistir razão à autora. Isto porque, 

uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR 
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IMPROCEDENTE o pedido da autora, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei 

nº 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 19 de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE NASCIMENTO BARBOSA (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)

 

Autos n. 1000534-46.2018.8.11.0055 Autora: Tatiane Nascimento Barbosa 

Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré, por 

uma dívida no valor de R$ 94,90 (noventa e quatro reais e noventa 

centavos), como prova a certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, 

afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em questão 

por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores seria indevida e, 

consequentemente, teria causado danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a autora não 

promoveu os pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, 

havendo a negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

contratação pela autora dos serviços citados, a responsabilidade por 

eventual fraude perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da 

cobrança dos serviços e as consequências daí advindas. Neste cotejo, 

reputo assistir parcial razão a autora. A ré, em sua defesa, nenhum 

contrato ou documento apresenta justificando os débitos cobrados e os 

serviços que afirma ter fornecido. Inclusive, as telas sistêmicas 

apresentadas estão ilegíveis, fato que impede a aferição de dados do 

suposto contratante. Portanto, inexistente fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito alegado pela autora resta demonstrado que inexiste 

relação jurídica base, bem como a possível ocorrência de fraude 

perpetrada por terceiro. Assim, a responsabilidade pelos danos ocorridos 

deste ato é da empresa ré, tanto por ser objetiva a responsabilidade do 

fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), quanto por lhe ser inerente o risco do 

negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, in verbis: [...] 1. A responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 

3º), nos casos de fraude perpetrada por terceiros, é interpretada de 

maneira objetiva, pois incumbia à empresa se cercar de todos os meios 

necessários para averiguação da veracidade dos documentos 

apresentados no ato da contratação, de modo que, se não toma as 

devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, responde pelo 

serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados à 

terceiro. 2. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado 

com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como das circunstâncias da causa, em especial a inscrição indevida do 

autor no órgão de restrição ao crédito. (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 

estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Não há falar em fato de 

terceiro no presente caso, enquanto excludente de responsabilidade, 

porque a falta de cautela da ré ao proporcionar a contratação em nome da 

autora por terceiro fraudador concorreu diretamente para a inclusão 

indevida no cadastro de inadimplentes. Portanto, necessária é a 

declaração de inexistência da relação jurídica discutida nos autos. Por fim, 

não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Neste sentido é o entendimento 

do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN 
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RE IPSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Esta eg. Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro negativo de 

crédito configura, por si só, dano in re ipsa, o que implica 

responsabilização por danos morais. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem 

concluiu que o nome do autor foi mantido indevidamente no cadastro de 

inadimplentes. Rever essa conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos 

inexistentes no original). Logo, comprovada que a inscrição no cadastro 

de inadimplentes 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. Reputo 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 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. Esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração 

da prática ilícita. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial 

para: a) Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu 

lastro a inclusão da autora no cadastro de inadimplentes, e, por 

consequência, declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste; 

b) Determinar que a empresa ré promova a exclusão do nome da autora 

do cadastro de inadimplentes (em relação ao contrato discutido nos 

presentes autos); c) Condenar a ré ao pagamento a autora do valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, pela negativação 

indevida, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 de junho de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. 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, 18 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o 

entendimento do E. STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é 

interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ele não 

se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, 

pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do 

usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] 

(AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCOM BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000002-72.2018.8.11.0055 Autor: Maycom Barbosa de Souza 

Ré: Banco Bradescard S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Verifico que há pedido de desistência da 

tutela jurisdicional pleiteada (cf. ID n. 13722361). Todavia, deixo de 

acolhê-lo, tendo em vista a dicção do enunciado de n. 90 do FONAJE, in 

verbis: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). (grifo nosso) Neste 

ínterim, compulsando os autos, inclusive analisando a defesa apresentada 

pelo promovido e documentos ali acostados vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé por parte da autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, o que dá ensejo à sua condenação, nos 

termos dos arts. 79 e 80, II do Código de Processo Civil. De mais a mais, 

afasto a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela ré por 

entender ser legitimo o direito de ação do autor no presente caso porque 

não é necessário requerimento administrativo como pressuposto objetivo 

do citado direito, salvo exceções definidas na Constituição da República e 

entendimentos jurisprudenciais pontuais. Afirmar o contrário é obstar o 

acesso à Justiça de forma desarrazoada, o que violaria a Constituição da 

República (cf. art. 5º, inc. XXXV). Outrossim, presentes os pressupostos 

de constituição e de validade do processo, bem como as condições da 

ação, superada a preliminar suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 
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8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos que a parte autora 

foi negativada por ordem da ré, por dívidas que perfazem o total de R$ 

517,80 (quinhentos e dezessete reais e oitenta centavos), como prova 

certidão de restrição anexa à petição inicial. Porém, afirma 

peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida em questão, 

razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se 

mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A 

ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a parte 

autora não promoveu os pagamentos decorrentes do serviço contratado. 

Assim, havendo negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio jurídico entre as 

partes, inclusive junta cópia do contrato de adesão devidamente assinado 

pela parte autora (cf. ID n. 13719993) – assinatura semelhante a juntada 

ao petitório inicial, frise-se. Método probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citada relação jurídica. Sublinho, neste 

ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas são 

semelhantes a olho nu[5]. Assim, reputo ser incontroverso e existente o 

negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a 

cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada 

está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento 

dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, 

conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo 

qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto 

prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 

373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento em 

relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, na forma do art. 188, inc. I do CC, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

contido na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigos 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[6], tal qual 

pleiteado em sede de preliminar de mérito. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 19 de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de junho 

de 2018 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo 

autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). [6] 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001535-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENILTON PEDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Autos n. 1001535-66.2018.8.11.0055 Autor: Genilton Pedro dos Santos 

Ré: Ativos S/A Cia Securitizadora Créditos Financeiros PROJETO DE 

SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Em síntese, o ilustre magistrado supervisor deste Juizado 

Especial Cível facultou a emenda da petição inicial para que a autora 

promovesse a juntada de comprovante de residência em nome próprio ou 

demonstrasse a correlação com o terceiro, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (cf. ID n. 13635689). Devidamente intimada, a autora 

apresentou manifestação deficiente, vez que não colacionou comprovante 

de endereço idôneo (trata-se de documento emitido em sítio eletrônico). 

Assim, por não ser possível a aferição da competência territorial com os 

documentos apresentados, necessário é o indeferimento da petição inicial. 

3. Sendo assim, com fundamento no p.ú. do art. 321 c/c o artigo 485, 

inciso I, ambos do CPC, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 19 de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001533-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENILTON PEDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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Autos n. 1001533-96.2018.8.11.0055 Autor: Genilton Pedro dos Santos 

Ré: Ativos S/A Cia Securitizadora Créditos Financeiros PROJETO DE 

SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Em síntese, o ilustre magistrado supervisor deste Juizado 

Especial Cível facultou a emenda da petição inicial para que a parte autora 

promovesse a juntada de comprovante de residência em nome próprio ou 

demonstrasse a correlação com o terceiro, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (cf. ID n. 13635153). Devidamente intimada, a parte autora 

apresentou manifestação deficiente, vez que não colacionou comprovante 

de endereço idôneo (trata-se de documento emitido em sítio eletrônico). 

Assim, por não ser possível a aferição da competência territorial com os 

documentos apresentados, necessário é o indeferimento da petição inicial. 

3. Sendo assim, com fundamento no p.ú. do art. 321 c/c o artigo 485, 

inciso I, ambos do CPC, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 19 de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001526-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001526-07.2018.8.11.0055 Autor: Edmilson Aparecido da Silva 

Ré: Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

ilustre magistrado supervisor deste Juizado Especial Cível facultou a 

emenda da petição inicial para que a parte autora promovesse a juntada 

de comprovante de residência em nome próprio ou demonstrasse a 

correlação com o terceiro, sob pena de indeferimento da petição inicial (cf. 

ID n. 13634968). Devidamente intimada, a parte autora apresentou 

manifestação deficiente, vez que não comprovou a relação de parentesco 

informada. Assim, por não ser possível a aferição da competência 

territorial com os documentos apresentados, necessário é o indeferimento 

da petição inicial. 3. Sendo assim, com fundamento no p.ú. do art. 321 c/c 

o artigo 485, inciso I, ambos do CPC, opino por JULGAR EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 19 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIA DE OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001537-36.2018.8.11.0055 Autora: Cleria de Oliveira Pinto Ré: 

Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o ilustre 

magistrado supervisor deste Juizado Especial Cível facultou a emenda da 

petição inicial para que a parte autora promovesse a juntada de 

comprovante de residência em nome próprio ou demonstrasse a 

correlação com o terceiro, sob pena de indeferimento da petição inicial (cf. 

ID n. 13635972). Devidamente intimada, a parte autora apresentou 

manifestação deficiente. Assim, por não ser possível a aferição da 

competência territorial com os documentos apresentados, necessário é o 

indeferimento da petição inicial. 3. Sendo assim, com fundamento no p.ú. 

do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos do CPC, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001525-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Autos n. 1001525-22.2018.8.11.0055 Autor: Edmilson Aparecido da Silva 

Ré: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Em síntese, o ilustre magistrado supervisor deste Juizado 

Especial Cível facultou a emenda da petição inicial para que a parte autora 

promovesse a juntada de comprovante de residência em nome próprio ou 

demonstrasse a correlação com o terceiro, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (cf. ID n. 13634924). Devidamente intimada, a parte autora 

apresentou manifestação deficiente, vez que não comprovou o 

parentesco afirmado. Assim, por não ser possível a aferição da 

competência territorial com os documentos apresentados, necessário é o 

indeferimento da petição inicial. 3. Sendo assim, com fundamento no p.ú. 

do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos do CPC, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SEBASTIANA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001619-04.2017.8.11.0055 Autora: Camila Sebastiana do Carmo 

Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 
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orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 219,08 (duzentos e dezenove reais e oito 

centavos), como prova a certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, 

afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em questão 

por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores seria indevida e, 

consequentemente, teria causado danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a autora não 

promoveu os pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, 

havendo a negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

contratação pela autora dos serviços citados, a responsabilidade por 

eventual fraude perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da 

cobrança dos serviços e as consequências daí advindas. Neste cotejo, 

reputo assistir parcial razão a autora. A ré, em sua defesa, não junta 

documentos idôneos a comprovar a contratação. Inclusive, as telas 

sistêmicas apresentadas estão ilegíveis, fato que impede a aferição de 

dados do suposto contratante. Portanto, inexistente fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito alegado pela autora resta demonstrado 

que inexiste relação jurídica base, bem como a possível ocorrência de 

fraude perpetrada por terceiro. Assim, a responsabilidade pelos danos 

ocorridos deste ato é da empresa ré, tanto por ser objetiva a 

responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), quanto por lhe ser 

inerente o risco do negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis: [...] 1. A responsabilidade do 

fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude perpetrada por terceiros, 

é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia à empresa se cercar de 

todos os meios necessários para averiguação da veracidade dos 

documentos apresentados no ato da contratação, de modo que, se não 

toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, 

responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos 

danos causados à terceiro. 2. O quantum da indenização por danos 

morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a 

inscrição indevida do autor no órgão de restrição ao crédito. (Ap 

114384/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo 

nosso). [...] Descurando-se o estabelecimento comercial das cautelas 

necessárias à realização de venda mediante cartão de crédito, responde 

pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Se o 

comerciante não comprovou ter agido com a diligência devida para 

regularidade da negociação, deverá assumir o risco do negócio. (Ap 

102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo 

nosso). Não há falar em fato de terceiro no presente caso, enquanto 

excludente de responsabilidade, porque a falta de cautela da ré ao 

proporcionar a contratação em nome da autora por terceiro fraudador 

concorreu diretamente para a inclusão indevida no cadastro de 

inadimplentes. Portanto, necessária é a declaração de inexistência da 

relação jurídica discutida nos autos. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte 

pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do 

nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, 

dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. No 

caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a inscrição no cadastro de inadimplentes 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. Reputo 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 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. Esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio 

do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No que tange a 

notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é 

oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial 

para: a) Declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu 

lastro a inclusão da autora no cadastro de inadimplentes, e, por 

consequência, declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste; 

b) Determinar que a empresa ré promova a exclusão do nome da autora 

do cadastro de inadimplentes (em relação ao contrato discutido nos 

presentes autos); c) Condenar a ré ao pagamento a autora do valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, pela negativação 

indevida, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 de junho de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 
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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, 18 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o 

entendimento do E. STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é 

interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ele não 

se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, 

pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do 

usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] 

(AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-88.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL AGENCIA DE TANGARA DA SERRA MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010437-88.2015.8.11.0055 Embargante: Banco do Brasil S/A. 

Embargado: José Carlos Gonzaga PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos por BANCO DO BRASIL S/A., em 

face de JOSÉ CARLOS GONZAGA. Em síntese, os embargos versam 

sobre excesso de penhora decorrentes da utilização parâmetros 

equivocados para o cálculo do montante da condenação (a saber: 

inclusão de juros compostos). Após análise da planilha inicialmente 

apresentada pelo embargado e da planilha final apresentada pelo contador 

judicial (cf. ID n. 12401769), é preciso reconhecer excesso na execução – 

que, inclusive, foi reconhecido pelo primeiro (cf. ID n. 12855667). De mais 

a mais, é importante ressaltar que o montante dos honorários advocatícios 

fixados em sede recursal e a multa prevista no art. 523 §1º do CPC foram 

considerados pelo contador judicial na planilha de cálculos retificada. 

Neste ínterim, restando pacífico o quantum da condenação, procedentes 

são os termos dos embargos opostos. Portanto, tem-se que o valor 

correto da execução perfaz a monta informada pelo ilustre contador 

judicial em ID n. 12401769. 3. Ante o exposto, opino por JULGAR 

PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por reconhecer excesso 

de execução, na forma do art. 525, V do Código de Processo Civil. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 de junho de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. 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, 18 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito Parte superior do formulário [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000018-26.2018.8.11.0055 Reclamante: TATIANE RODRIGUES BRASIL 

Reclamada: AZUL LINHAS AEREAS PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto são aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Inclusive no que toca a 

inversão do ônus probatório, conforme art. 6º, inc. VIII do CDC, a qual 

defiro por verificar a hipossuficiência da parte autora no presente caso. 
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Sublinha-se que, ao contrário do que defende a empresa ré, a 

responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má 

prestação de serviços subordina-se a dicção do Código de Defesa do 

Consumidor, conforme entendimento pacífico do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça[5]. Pois bem, a autora pleiteia compensação pecuniária pelos 

danos morais decorrentes do atraso na chegada de mais de sete horas do 

programado. Afirma que adquiriu passagem aérea da empresa reclamada 

para o trecho Cuiabá/MT – Maringá/PR, com saída em 26 de setembro de 

2017, às 04h45min e chegada às 10h45min e retorno para a mesma data, 

com saída de Maringá às 19h30min e chegada em Cuiabá às 23:40, porém 

que somente chegou ao seu destino as 06h50min do dia 27/09. A ré, ao 

seu turno, afirma que após decolar de Campo Grande/MS com destino à 

Cuiabá/MT, o comandante da aeronave efetuou o retorno à Campo 

Grande/MS devido à queda de balizamento no aeroporto de Cuiabá/MT. 

Aduz que sempre que houver situações de risco para o voo, as empresas 

são orientadas pela ANAC a não concluírem/iniciarem a viagem, evitando 

maiores riscos aos seus passageiros, motivo pelo qual não restou 

alternativa para a AZUL, a não ser efetuar manutenção extraordinária na 

aeronave, continuando sua defesa afirmando ser o caso de EXCLUDENTE 

DE RESPONSABILIDADE DA RÉ AZUL – MOTIVO DE FORÇA MAIOR, 

requerendo ao final, a improcedência da ação. Em que pesem as 

alegações da empresa promovida, reputo existir razão à autora. De fato, 

os documentos juntados na inicial confirmam a versão da autora de que 

houve atraso em relação ao horário previsto de chegada ao destino final 

em mais de 7 (sete) horas. Sendo que o que se verifica no caso dos autos 

é que a ré deixou de cumprir o contrato de transporte na forma 

inicialmente estipulada, de modo injustificado, porque a alegação de 

manutenção é fato fortuito interno da atividade, que não exclui sua 

responsabilidade[7]. Neste sentido, colhem-se as decisões abaixo 

transcritas: RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE 

VOO. 7 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. 

RISCO DO EMREENDIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. No caso em exame, os 

embaraços elencados pela reclamada – necessidade de manutenção não 

programada – se inserem na órbita da previsibilidade que, em concurso 

com a teoria do risco do empreendimento, configuram o dever de 

indenizar. Deve ser mantido o quantum indenizatório que atende aos 

parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 132575320168110001/2016, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016) APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VÔO – 

IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA VIAGEM – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO 

MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – 

AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. A empresa transportadora está adstrita ao 

cumprimento de suas obrigações contratuais. Se da inobservância desse 

dever sobrevieram transtornos ao passageiro, torna-se cabível a 

indenização. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo é 

objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva 

da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força 

maior, o que não ocorreu na hipótese. Ao realizar o serviço para qual se 

prestou, a empresa de transporte aéreo assume os riscos inerentes às 

falhas do seu serviço, como atrasos e cancelamentos injustificados dos 

voos, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais 

prejuízos. Dano moral é aquele causado injustamente a outrem, que não 

atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida 

injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, 

presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte 

aéreos. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que 

não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade 

para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e 

desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza. É devida a restituição dos valores não reembolsados, 

despendidos com a passagem aérea não utilizada em decorrência de 

cancelamento injustificado de voo, na forma simples, já que a situação 

apresentada não se enquadra na hipótese do art. 42, parágrafo único, do 

CDC. (Ap 144186/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 10/04/2014) (grifo 

nosso). Logo, a isso se pode sim dar o nome de atraso da partida do 

ponto inicial, circunstância que obrigam a ré a minimizar o contratempo que 

causou ao consumidor, o que não se depreende dos autos, visto que a ré 

não comprova que forneceu serviços mínimos para amenizar o dano 

ocasionado à autora, por exemplo, acomodação e fornecimento de 

alimentos, consoante determina o artigo 14, da Resolução n. 141/2010, da 

ANAC. Neste diapasão, está caracterizada a falha na prestação de 

serviço da parte adversa, portanto deve ser a ré responsabilizada na 

reparação de danos existentes, nos termos do artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor, que diz: “o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. A responsabilidade é objetiva, somente sendo 

afastada quando comprovado que uma vez prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do 

art. 14, do CDC), do que não se desincumbiu. O dano moral a ser reparado 

é puro, pois atingiu direito de personalidade, a honra subjetiva da pessoa. 

Outrossim, a impotência do consumidor às práticas usuais do fornecedor, 

como no caso em tela, causam mais do que mero dissabor, trazendo 

sentimento de angustia, ansiedade e humilhação. Referida conduta não é 

correta, e deve ser reprimida, porque fere os deveres contratuais anexos 

ou laterais de conduta, “que são deveres inerentes a qualquer negócio, 

sem necessidade de previsão no instrumento. Entre eles merecem 

destaque o dever de cuidado, o dever de respeito, o dever de lealdade, o 

dever de probidade, o dever de informar, o dever de transparência, o 

dever de agir honestamente e com razoabilidade”. Assim, é inequívoco 

que a ré violou a boa-fé objetiva, trazida pela legislação consumerista para 

dar equilíbrio às relações contratuais entre consumidores e fornecedores 

(art. 4º, inc. III do CDC). Dito isso, deve compensar os danos morais 

sofridos pela autora, cuja prova é dispensada, pois presumida. 

Configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, preocupações 

e aborrecimentos causados pelo evento, prescindindo de provas[8]. Posto 

isso, considerando-se as circunstâncias do caso, a condição econômica 

das partes, o caráter pedagógico da condenação, entendo que o valor R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais a ser pago pela parte ré é 

justo. 3. Dispositivo: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial para Condenar a empresa promovida ao 

pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao autor, a título de 

danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tangará da 

Serra/MT, 19 de junho de 2018. Karla Paloma Busato Juiza Leiga [i] [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Exempli gratia, colhe-se o seguinte aresto: ”[...] 3. A 

jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a 

responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má 

prestação de serviços após a entrada em vigor da Lei nº 8.078/90 não é 

mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores 

modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo 

Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa 

do Consumidor. [...] (AgRg no AREsp 607.388/RJ, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016)” [7] 

Nesse sentido: “[...] O cancelamento e consequente atraso de voo 

configura falha na prestação do serviço e essa falha enseja a 
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responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor. No caso em exame, os embaraços 

elencados pela reclamada – alteração da malha aérea – se inserem na 

órbita da previsibilidade que, em concurso com a teoria do risco do 

empreendimento, configuram o dever de indenizar. Deve ser mantido o 

valor da indenização que atende aos critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Recurso não provido. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 276317420168110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)” [8] APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADO POR 

ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO PRESUMIDO - 

VALOR REPARATÓRIO - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Em casos de descumprimento do 

contrato de transporte aéreo, deve o transportador responder 

objetivamente pelos danos morais decorrentes do atraso do vôo, nos 

termos do artigo 14 do CDC. Os danos morais configuram-se in re ipsa, 

isto é, decorrem dos transtornos, preocupações e aborrecimentos 

causados evento, prescindindo de provas. O valor da indenização por 

danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da 

razoabilidade, proporcionalidade e moderação, levando-se em conta a 

situação financeira das partes. (Ap 44205/2015, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, 

Publicado no DJE 18/09/2015) (grifo nosso). 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, 19 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FANTIN SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000467-81.2018.8.11.0055 Autor: Fabio Fantin Soares Réu: 

Banco do Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse processual suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito 

de ação do autor no presente caso, isso porque o suposto bloqueio 

indevido em conta bancária é fundamento suficiente para rechaçar a tese 

de inexistência de interesse processual (cf. art. 17 do Código de Processo 

Civil). Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em 

síntese, o autor narra que a instituição financeira ré bloqueou o acesso a 

sua conta bancária de forma infundada, motivo que o obrigou a solicitar 

auxílio financeiro a colegas durante uma viagem de férias. Diante deste 

fato, pleiteia reparação por danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

controverte integralmente os fatos, para tanto afirma que o autor não fez 

prova do bloqueio em questão, razão pela qual não haveria falar em 

compensação por danos morais. Após detida análise dos fatos, é preciso 

reconhecer assistir parcial razão ao autor. Explico: O autor junta 

documento oficial em ID n. 11922706 que demonstra o bloqueio de conta 

bancária. Embora não haja menção expressa a quem seja o titular da 

referida conta corrente ou seu número serial, é preciso reconhecer tal 

prova como meio indiciário do direito alegado pelo autor, na forma do art. 

373, I do CPC, especialmente porque poderia a ré ter produzido prova (de 

fácil produção, frise-se) para demonstrar que na data informada no 

comprovante a conta do autor não estava bloqueada. Ademais, de acordo 

com extrato de operações financeiras juntado pela ré (cf. ID n. 12963021), 

verifica-se que inexistem movimentações na conta bancária do autor no 

período em que esta estaria bloqueada, situação que sugere a 

verossimilhança das alegações do autor (que usualmente utilizava a conta 

para pagamentos), na forma do art. 6º da Lei 9.099/95. Assim, por não 

inexistir prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito alegado pelo 

autor (art. 373, II do CPC), é preciso reconhecer que o bloqueio em 

questão – fundando em equivocada transferência de valores – se deu de 

modo indevido, causando ao autor embaraços e desprogramação 

financeira em viagem de férias. Deste modo, uma vez demonstrado o 

abuso de direito praticado pela ré, necessário que esta seja compelida a 

reparar os danos morais ao autor causados, que se constituíram in re ipsa 

no presente caso. Nesse sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA-CORRENTE - ATO 

QUE IMPEDIU O SAQUE DOS PROVENTOS PELO AUTOR - PREJUÍZOS 

EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS -VALOR FIXADO COM 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO 

NCPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.Não demonstrada a regularidade no 

bloqueio de conta-corrente que impediu o acesso do autor aos seus 

proventos, está configurado o ato ilícito passível de reparação. O dano 

moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.O valor da indenização 

tem de ser razoável e proporcional, bem como atender ao caráter 

satisfativo-pedagógico da medida. (Ap 105401/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) [...] A atitude 

perpetrada pela instituição financeira, em efetuar o cancelamento e/ou 

bloqueio da conta corrente, cheque especial e cartão de crédito do 

consumidor, de forma unilateral, imotivada e sem prévia notificação, 

configura abuso de direito e ato ilícito, passível de ensejar o dever de 

reparação do dano moral. [...] (Ap 67800/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) (grifo nosso). [...] 2. 

O bloqueio injustificado de valores em conta corrente gera dano moral 

indenizável. 3. O valor indenizatório deve ser fixado em patamar 

condizente com o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, ou 

seja, deve ser elevado o suficiente para penalizar a conduta e 

desestimular a reincidência do agente, levando-se em consideração, 

ainda, a gravidade do ato lesivo e a extensão do dano suportado pela 

vítima. 4. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros 

moratórios incidem sobre o valor indenizatório a partir do evento danoso. 

(Ap 118883/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) 

(grifo nosso). No presente caso a responsabilidade é objetiva, somente 

sendo afastada quando comprovado que uma vez prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I 

e II, do art. 14, do CDC), do que não se desincumbiu. Logo, comprovado 

que a ré prestou o serviço de modo falho (porque bloqueou indevidamente 

a conta bancário do autor), bem como o dano moral puro decorrente 

dessa conduta ilícita, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 
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causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para 

condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do bloqueio indevido – 

(cf. súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (cf. súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade extracontratual. Extingue-se o feito com julgamento de 

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, 20 

de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 20 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA TELES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, certifique-se e 

tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra-MT, 20 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012350-71.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS HABITABEM LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8012350-71.2016.8.11.0055 Autor: José Cláudio Pereira de 

Almeida Ré: Empreendimentos Imobiliários Habitabem Ltda. – ME. PROJETO 

DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Neste diapasão, inicialmente é preciso reconhecer a incidência da 

prejudicial de mérito arguida pela empresa ré e não impugnada pelo 

autor[5] (cf. ID n. 12922110). Explico, a presente ação tem por fundamento 

a restituição de valores pagos em promessa de compra e venda de imóvel 

após rescisão contratual. Entrementes, a última parcela paga pelo autor 

ocorreu em 15 de agosto de 1997 e a distribuição da presente ação 

deu-se apenas em 24 de novembro de 2016. Ou seja, cerca de dezoito 

anos após o fato narrado. Embora haja alguma celeuma jurisprudencial a 

respeito do prazo prescricional aplicável à espécie, é nítido que a 

pretensão do autor encontra-se fulminada no presente caso, mesmo 

considerando a regra geral prevista no caput do art. 205 do Código Civil[6]. 

Consigna-se que é inaplicável a disposição transitória do art. 2.028 do 

Código Civil ao caso exposto, considerando que não houve o transcurso 

de metade do prazo prescricional previsto na lei revogada. De igual modo, 

a pretensão compensatória formulada pelo autor está fulminada pela 

ocorrência da prescrição, considerando sua natureza pessoal e o maior 

prazo prescricional previsto na legislação vigente (dez anos). 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, opino para que seja DECLARADA A PRESCRIÇÃO da 

pretensão contida na petição inicial. Sem custas ou honorários nesta fase 

Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o feito, com 

julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 
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togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Portanto, respeitada a regra do contraditório prevista no 

parágrafo único do art. 487 do CPC. [6] PROCESSO CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM 

IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. 1. Tratando-se de 

relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do triênio anterior à propositura da presente ação, nos 

termos do que dispõe o art. 206, § 3º, inciso I, do Código Civil. 2. Agravo 

regimental interposto por Milanez Silva de Souza provido. Recurso 

especial interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. 

negado. Embargos de declaração opostos por Grupo OK Construções e 

Incorporações Ltda. prejudicado. (EDcl nos EDcl no REsp 1347432/DF, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/08/2014, DJe 25/08/2014)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE DE SOUZA FRANCISCO (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)

 

Autos n. 1000508-48.2018.8.11.0055 Autora: Geane de Souza Francisco 

Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida de R$ 152,70 (cento e cinquenta e dois reais e setenta 

centavos), como prova certidão de restrição anexa aos autos (ID n. 

11985151). Todavia, afirma a autora que desconhece a dívida em questão 

por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida e que a autora não promoveu os 

pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, havendo a 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. É cediço que atualmente as 

contratações de serviços prestados a distância, como telefonia móvel, TV 

por assinatura etc, em sua maioria se dão virtualmente, por intermédio das 

chamadas call centers, método rápido de adesão ao contrato do serviço 

público citado. Neste sistema moderno de relação consumerista se 

mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., basta que seja declarada 

inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado por parte do aderente e 

a relação jurídica é perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos 

juntando telas sistêmicas que demonstram a origem do débito 

consubstanciado no contrato n. 0253783746, mas sem débitos pendentes, 

o que afasta a alegação de desconhecimento da relação jurídica e, de 

igual modo, rechaça a tese de ocorrência de fraude perpetrada por 

terceiros. Neste contexto, as provas juntadas pela ré constituem método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Por tal razão, reconhece-se incontroverso e 

existente o negócio jurídico em questão, bem como inexistente fraude 

perpetrada por terceiro no presente caso. No que tange a notificação 

prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar 

que esta é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

da autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contido na inicial. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 06 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, 06 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. M. D. L. (REQUERENTE)

ROSILENE LOPES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001228-49.2017.8.11.0055 Autor: P. H. M. D. L Ré: Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. PROJETO DE SENTENÇA 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT proposta por 

incapaz representado por sua genitora em face de SEGURADORA LÍDER 
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DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. Em que pesem os termos da 

inicial, a hipótese desafia o acolhimento da preliminar de incompetência 

dos juizados especiais, uma vez que a parte autora é incapaz, ainda que 

representada por sua genitora na presente ação. Nos Juizados Especiais 

Cíveis somente o maior de 18 (dezoito) anos pode figurar como autor, 

segundo a dicção do art. 8º, parágrafos 1º e 2º, da Lei 9.099/95, in verbis: 

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o 

incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1º Somente serão 

admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas 

capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. § 2º O 

maior de dezoito anos poderá ser autor, independentemente de 

assistência, inclusive para fins de conciliação. (grifo nosso). Portanto, não 

há como permitir o prosseguimento da ação em epígrafe em face da 

impossibilidade legal da parte autora figurar como parte nos Juizados 

Especiais. Nesse sentido é o entendimento da E. Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - SEGURO DPVAT - 

RECLAMANTE MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS - INCAPACIDADE 

ABSOLUTA - VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 8º DA LEI N. 9.099/95 - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - SENTENÇA REFORMADA 

- PROCESSO EXTINTO. 1 - O art. 8º da Lei n. 9.099/95 veda 

expressamente que o incapaz litigue nos Juizados Especiais Cíveis. 2 - 

Recurso conhecido e provido. Processo extinto sem resolução do mérito. 

(RI 394/2012, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 12/03/2013, Publicado no DJE 21/03/2013) 

(grifo nosso). Também nesse sentido: Proibição de que pessoa incapaz 

seja parte em processos do Juizado Especial Cível. Dever do Juiz de 

extinguir o processo nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei 9.099/95 . 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (TJSP; Recurso Inominado 

1003902-36.2017.8.26.0587; Relator (a): Paulo Guilherme de Faria; Órgão 

Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Central Cível - 26ª VC; Data 

do Julgamento: 08/06/2018; Data de Registro: 13/06/2018) (grifo nosso). 

Assim, a pretensão da parte autora pode ser exercitada tão somente 

perante uma das varas cíveis da Justiça Comum, na qual, inclusive, se for 

o caso, poderá pleitear a gratuidade da justiça, nos termos da Lei 

1.060/50. Ante o exposto, com amparo nos artigos 8º e 51, inc. IV, Lei 

9.099/95, opino por declarar extinta, sem resolução do mérito, a presente 

ação. 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, 20 

de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANUBIA DA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001623-41.2017.8.11.0055 Autora: Wanubia da Silva Ré: Banco 

Bradesco Cartões S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse de agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de 

ação da autora no presente caso, não havendo falar em necessidade de 

requerimento administrativo como pressuposto objetivo do citado direito. 

Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma desarrazoada, o 

que violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. XXXV). Presentes 

os pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superada a preliminar suscitada, e inexistindo 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A priori, no 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos que 

a autora foi negativada por ordem da empresa ré por uma dívida total no 

valor de R$ 329,61 (trezentos e vinte e nove reais e sessenta e um 

centavos), como prova a certidão de restrição anexa aos autos (cf. ID n. 

11252200). Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a 

dívida em questão, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores seria indevida e, consequentemente, implicaria em danos de 

ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a autora não promoveu os pagamentos decorrentes do contrato de 

prestação de serviços firmados entre as partes. Neste caso, havendo a 

negativa de contratação (ou desconhecimento de débitos), cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio 

jurídico juntando cópia do contrato de adesão devidamente assinado pela 

autora (cf. ID n. 12872947) – assinatura semelhante a dos documentos 

juntados com petitório inicial, frise-se (cf. documentos em ID n. 11812088). 

Neste ponto é importante asseverar ser despicienda a produção de prova 

pericial para o deslinde do caso em epígrafe porque as assinaturas a 

serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o entendimento do 

E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção 

de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Portanto, é preciso reconhecer que a ré demonstrou que a 

autora contratou seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Assim, as 

alegações de inexistência de contratação (ou desconhecimento de 

débitos) se mostram inverossímeis. Diante do exposto, entendo ser o 

arcabouço probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. O que implica dizer que inexiste 

fraude perpetrada por terceiro no presente caso, bem como ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela autora 

nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da autora, na forma do art. 
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373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento em 

relação ao débito inscrito, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão a autora. Isto porque uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pela autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Por fim, opino por revogar a tutela antecipada alhures 

deferida. Extingue-se o feito com julgamento de 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, 07 de junho de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 07 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] 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.
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Autos n. 1000300-64.2018.8.11.0055 Autora: Anita Carolina Soares 

Begnis Ré: UNIC Educacional Ltda. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE). Ademais, consigna-se que o presente projeto 

de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior 

do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 . Deste modo, esclarece-se que não existe sentença 

proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95 

), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre 

magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de 

dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a 

tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A priori, no 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Vejamos: A parte autora narra 

que foi negativada em órgão de restrição de crédito por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 4.267,96 (quatro mil duzentos e sessenta e sete 

reais e noventa e seis centavos), em 14 de novembro de 2014, conforme 

prova certidão anexa à inicial (cf. ID n. 11748883). Contudo, salienta que 

inexistem valores pendentes de pagamento, uma vez que possuía 

financiamento de 50% das mensalidades pelo FIES e 50% pelo programa 

EDUCA MAIS, enquanto estava vinculada a instituição ré. Por tal razão, 

afirma que a inclusão no cadastro de inadimplentes se mostra indevida e 

ocasionou-lhe danos de ordem moral. A ré, em sua peça contestatória, 

afirma que inexistem pressupostos de responsabilidade civil, tendo agido 

em legitimo exercício de direito, bem como pugna pela inexistência de 

provas de conduta ilícita, tampouco provas de danos. Por fim salienta que 

a autora não aditou o FIES em 2014/1, assim seriam devidos os valores 

das mensalidades cobradas. Diante da afirmação da parte autora de que a 

inscrição é indevida, cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida 

constituída e mantida em nome da parte autora, nos termos do art. 373, II 

do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Analisando o 

acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do 

ônus probatório in casu, resta controversa a licitude da inscrição e as 

consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão à 

parte autora. A autora relata e comprova que possuía financiamento de 

50% das mensalidades pelo FIES e de 50% pelo EDUCA MAIS pelo período 

em que esteve vinculada à instituição de ensino ré (segundo semestre de 

2014), bem como comprova que houve requerimento de trancamento de 

matrícula realizado em 26 de janeiro de 2015 (cf. ID n. 11748903). Assim 

inexistiria fundamento para a sua inclusão no cadastro de inadimplentes. 

Especialmente porque, ao contrário do que relata a empresa ré em sua 

contestação, a autora não cursou o primeiro semestre de 2014 (seu 

vínculo apenas se início no segundo, sublinhe-se). Daí dizer que, por ter a 

autora procedido o trancamento da matrícula no primeiro semestre de 

2015, competia a empresa ré promover os ajustes necessários em seus 

cadastros para que não houvesse cobrança posterior ao referido ato. 

Sublinho, no ponto, que a parte ré não comprovou que a autora realizou a 
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citada rematrícula para o ano letivo de 2015/1 ou que tenha cursado as 

aulas supostamente ofertadas, portanto, não há falar em continuidade do 

vinculo educacional entre as partes, com ou sem financiamento público. 

Ademais, é importante sublinhar que a prova modificativa do direito da 

autora seria de facílima produção, bastaria que a ré juntasse aos autos os 

livros de presença pelo referido interstício temporal, por exemplo. Diante 

da comprovação de que inexistiam pendências financeiras não há dúvidas 

de que a ré agiu ilicitamente ao inscrever o nome da parte autora no 

cadastro de inadimplentes, desse fato exsurge o dever de compensar in 

casu. Nesse cotejo analítico parecem verossímeis as alegações da parte 

autora, razão pela qual reputo indevida a inclusão de seu nome no 

cadastro de maus pagadores. Nesse sentido, mutatis mutandis, colhe-se o 

seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA 

DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C CONDENAÇÃO A 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR DE 

DETERMINAÇÃO DE REMATRÍCULA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PELO 1º APELANTE – PREPARO NÃO 

RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – MENSALIDADES COBRADAS 

INDEVIDAMENTE – DÍVIDA INEXISTENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME 

DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO 

MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PRORCIONALIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DO 1º APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO 

FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE, ANHANGUERA 

EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO.“Nos termos do artigo 

511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, 

quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive 

porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no 

momento da interposição do recurso, é essencial para o seu 

processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à 

gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC 

nº. 3.439/2013, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) 

Demonstrado o ato ilícito, advindo da inclusão indevida do nome do 

consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, nasce a 

obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, 

nessa hipótese, o dano é presumido, o que basta a demonstração da 

ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser 

fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro 

lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. (Ap 81040/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no 

DJE 13/10/2015) (grifo nosso). Neste diapasão, por inexistir débitos que 

pudessem ensejar a da inscrição no cadastro de inadimplentes, entendo 

que a conduta da ré está eivada de ilicitude. Assim, não havendo duvidas 

de que citada inclusão se deu por uma falha operacional, os danos daí 

advindos são de sua exclusiva responsabilidade. 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/manutenção indevida, dúvida não há que há violação a bem 

jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. 

Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida 

do nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si 

só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. 

No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a 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. Reputo 

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 econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência do débito inscrito no cadastro de inadimplentes em nome da 

autora e, consequentemente, declarar inexigíveis as cobranças enviadas 

após o trancamento da matrícula; b) Condenar a ré ao pagamento do valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, sobre o qual 

incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se 

vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual. Por fim, 

opino por confirmar a tutela antecipada alhures deferida (cf. ID n. 

11765583). Extingue-se o feito com julgamento de 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, 08 de junho de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 08 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010808-52.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES APARECIDA TRETTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES OAB - MT0012771A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010808-52.2015.8.11.0055 Embargante: WMB Comercio 

Eletrônico Ltda. Embargada: Matildes Aparecida Trettel PROJETO DE 

SENTENÇA 1. Relatório: Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Fundamentos: Ao que tudo em dica a irresignação da 

embargante se dá com fulcro no art. 52, IX, “b”, da Lei 9.099/95, lastreada 

em suposta penhora indevida de ativos financeiros de sua titularidade. 

Afirma, para tanto, que a citada medida constritiva decorreu de 

condenação solidária, porém salienta que já cumpriu com sua obrigação 

ao depositar metade do valor da citada condenação, ocorrendo excesso 

de penhora. Em que pesem os esforços da embargante, não lhe assistem 

razões para se insurgir contra a penhora alhures realizada. Isto porque é 

inerente ao instituto das obrigações com devedores solidários a 

possibilidade da cobrança pelo todo devido e não em partes equânimes, tal 

qual fossem quinhões divididos em partes iguais. É justamente esta a 

dicção do art. 275 do Código Civil, ipsis litteris: Art. 275. O credor tem 
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direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou 

totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os 

demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto (grifos 

inexistentes no original). Inclusive é neste sentido o posicionamento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme julgado abaixo 

colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

– DEVEDORES SOLIDÁRIOS – PAGAMENTO PARCIAL DO 

AGRAVANTE/DEVEDOR – FATO QUE NÃO EXIME DA 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 275 CC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O devedor solidário é responsável pela integralidade do 

valor devido e não somente por sua cota, conforme prevê o artigo 275 do 

Código Civil. Ademais, o credor tem o direito de exigir de qualquer um dos 

devedores solidários o valor total da dívida, se sub-rogando o devedor 

adimplente no direito de crédito com relação à cota parte dos demais 

coobrigados. Portanto, por tais razões restou afastado o direito invocado 

pelo Agravante, uma vez que é devedor solidário responsável pela 

integralidade da dívida.(AI 107439/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2014, Publicado no 

DJE 18/11/2014) (grifos inexistentes no original). De igual modo, é preciso 

salientar não há benefício de ordem em relação ao montante restante de 

pagamento, embora a embargante tenha realizado o pagamento de parte 

da condenação. Porém, não há dúvida de que há direito de regresso e 

sub-rogação no direito de crédito referente a cota-parte em questão, 

podendo a embargante, caso assim entenda, pleitear ressarcimento de 

tais valores. Assim, é forçoso concluir que deve ser mantido o bloqueio 

realizado nos autos até a integralidade do crédito que lhe é devido. 3. 

Dispositivo: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os 

presentes embargos, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de 

Processo Civil. Ademais, condena-se o embargante ao pagamento das 

custas, conforme determina o art. 55, p.ú, inc. II da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 12 

de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 12 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001588-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON LUIZ CASAGRANDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ingressou com a presente ação de obrigação de 

fazer, consistente em "procedimento cirúrgico". No entanto, não há 

especificação, nem na inicial, nem na documentação a ela acostada, de 

qual seria especificamente a cirurgia necessária. Conforme dispõe o art. 

319, IV, do CPC, na petição inicial deve o autor deve formular o pedido, 

com todas as suas especificações, providência sem a qual não pode ser 

possível ao requerido exercer plenamente o seu direito de defesa, além de 

haver possível prejuízo a exequibilidade de eventual provimento 

jurisdicional que determine a medida na forma como foi postulada. Essa 

exigência se justifica ainda mais no âmbito dos Juizados Especiais, em que 

não é possível a prolação de sentenças ilíquidas, o que, por via reflexa, 

impede a concessão de antecipação de tutela com as mesmas 

características. Outrossim, não há nos autos sequer estimativa do 

tratamento pleitado, devendo a reclamante suprir essa omissão a fim de se 

averiguar inclusive a competência deste Juízo para análise da pretensão, 

nos termos da Lei nº 12.153/2009. Assim, faculto ao reclamante a emenda 

à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente o pedido com 

todas as suas especificações, bem como estimativa econômica do 

procedimento (se possível com orçamento), nos termos do art. 319, IV, do 

CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, tornem os autos 

imediatamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA Tangará 

da Serra-MT, 20 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENERGIA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000451-64.2017.8.11.0055 Embargante: Tiago Nunes dos 

Santos Embargada: Energisa Mato Grosso S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 

1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. A presente demanda 

se trata de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos por ENERGISA MATO 

GROSSO S/A em face de TIAGO NUNES DOS SANTOS. Em síntese, os 

embargos versam sobre excesso de penhora decorrentes da utilização 

parâmetros equivocados para o cálculo do montante da condenação. A 

embargada, em resposta aos embargos, aquiesceu ao pleito da 

embargante, confirmando a existência de erro material na planilha 

apresentada. Neste ínterim, restando pacífico entre as partes o quantum 

da condenação, procedentes são os termos dos embargos opostos. 

Portanto, tem-se que o valor correto da execução perfaz a monta de R$ 

6.465,33 (seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e três 

centavos), tal qual exposto nos embargos à execução. 3. Ante o exposto, 

opino por JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por 

reconhecer excesso de execução, na forma do art. 525, V do Código de 

Processo Civil. Por fim, considerando a existência garantia do juízo em 

montante superior a condenação, necessário é a devolução dos valores 

que superem o montante de R$ 6.465,33 (seis mil quatrocentos e sessenta 

e cinco reais e trinta e três centavos). Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 15 de junho de 2016. 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 junho 

de 2016. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito Parte superior do 

formulário [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-36.2017.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

THEMILY NAYANE PEREIRA AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001591-36.2017.8.11.0055 Exequente: Themily Nayane Pereira 

Américo Executado: A. Telecom S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, os 

presentes embargos versam sobre excesso de execução, uma vez que 

teria o embargado pleiteado a execução da multa por atraso no pagamento 

do valor acordado em audiência de conciliação (cf. ID n.13546002). 

Todavia, é preciso reconhecer que não ocorreu o citado atraso. Isso 

porque, de acordo com o comprovante de pagamento juntado aos autos, o 

acordo foi quitado integralmente no prazo estabelecido entre as partes. 

Ademais, é importante esclarecer que eventual atraso para juntada do 

demonstrativo de pagamento nos autos não enseja a aplicação da punição 

em questão, conforme entendimento, mutatis mutandis, do E. STJ: [...] - 

Eventual omissão em trazer aos autos o demonstrativo do depósito judicial 

ou do pagamento feito ao credor dentro do prazo legal, não impõe ao 

devedor o ônus do art. 475-J do CPC. A quitação voluntária do débito, por 

si só, afasta a incidência da penalidade. - Isso não significa que tal inércia 

não seja passível de punição; apenas não sujeita o devedor à multa do art. 

475-J do CPC. Contudo, conforme o caso, pode o devedor ser condenado 

a arcar com as despesas decorrentes de eventual movimentação 

desnecessária da máquina do Judiciário, conforme prevê o art. 29 do CPC; 

ou até mesmo ser considerado litigante de má-fé, por opor resistência 

injustificada ao andamento do processo, nos termos do art. 17, IV, do CPC. 

Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1047510/RS, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 

02/12/2009) Neste ínterim, entendo procedentes os termos dos presentes 

embargos, uma vez que houve pagamento espontâneo do débito no prazo 

acordado. 3. Ante o exposto, opino por JULGAR PROCEDENTES os 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, por reconhecer excesso de execução, na 

forma do art. 525, V do Código de Processo Civil. Sem custas nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 15 de junho de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000754-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA MARIA DE CASTILHO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PEREIRA 00496663127 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Diante dos princípios próprios aplicáveis aos procedimentos dos 

Juizados Especiais, máxime os princípios da efetividade e celeridade, não 

vislumbro impedimento para o atendimento do requerimento da reclamante, 

até mesmo porque não haveria impedimento algum para que ela 

propusesse nova ação, inclusive sem o recolhimento de custas, por se 

tratar de parte beneficiária da Justiça Gratuita. Nesses termos, 

excepcionalmente, revogo a sentença de extinção proferida nos autos e 

determino o seu regular prosseguimento, com a deisgnação de audiência 

de conciliação e a citação/intimação do reclamado no endereço indicado 

pelo reclamante. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-93.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERNANDES FRAGA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001626-93.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 13357799), embora 

tenha sido devidamente intimada por seu advogado constituído nos autos. 

É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 07 de junho de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga 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, 07 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000293-72.2018.8.11.0055 Reclamante: RIVALDO PEREIRA RAMOS 

Reclamada: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 
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projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, sem nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Trata-se de AÇÃOINDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE em desfavor de DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A. 

A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista, inclusive no tocante a 

inversão do ônus da prova, cf. art. 6º, inc. VIII da CRFB. 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 373, inc. II 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. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte Autora alega que adquiriu um 

eletrodoméstico na loja promovida parcelando o pagamento em 10x de R$ 

35,90 com pagamento para o dia 08 da cada mês. Afirma que a empresa 

ré enfrentou dificuldades financeiras e que por conta destas fechou as 

portas para as relações comerciais nesta cidade. Não obstante o 

fechamento da loja o promovente comprova o pagamento das 3 parcelas 

restantes, via lotérica. Por fim, aduz que começou a receber cobranças 

vexatórias e ao final, foi surpreendido pela negativa da concessão de um 

credito no comercio local, sob alegação de restrição creditícia de seu 

nome junto ao SCPC referente ao valor de R$ 35,90 referente a parcela 

vencida em 08/03/2017. A ré, em sua contestação preliminarmente 

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E PERDA DO OBJETO e no mérito 

aduz ausência de danos morais, considerando o ocorrido mero dissabor. 

ser legítima a cobrança e afirma que há contrato firmado entre as partes. 

No mais discorre acerca da ausência de culpa da empresa promovida, 

requerendo por fim a improcedência da ação e a condenação do 

promovente em litigância de má-fé. Ab initio, afasto a preliminar de 

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E PERDA DO OBJETO por entender 

ser legitimo o direito de ação do autor no presente caso, não havendo 

falar em perda do objeto pois, o dano se ocorrido se concretizou com a 

restrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Afirmar o 

contrário é obstar o acesso à Justiça de forma desarrazoada, o que 

violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. XXXV). Analisando o 

acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do 

ônus probatório in casu, resta incontroverso o fato de que o nome do 

promovente foi lançado no rol dos maus pagadores do SPC e que esta se 

fez de forma indevida, visto que a parcela 8/10 foi adimplida em 

25/04/2017. Neste cotejo, reputo assistir razão a parte autora. A ré, em 

sua defesa, nada justificou acerca destra restrição, apenas aludiu 

tratar-se de mero aborrecimento. Portanto, na forma do art. 373, II do CPC, 

é inequívoco que a negativação se fez de forma indevida. Nesse contexto, 

impõe-se a condenação da promovida pelo dano moral ocasionado. A 

jurisprudência é nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA – 

CONTRATO – PARCELA NEGATIVA DEVIDAMENTE PAGA – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovada a conduta ilícita do requerido, não há como elidir sua 

responsabilidade em indenizar, sendo certo que a negativação indevida do 

nome do autor/apelado, por si só, gera a responsabilidade indenizatória. A 

indenização a título de dano moral não pode acarretar enriquecimento sem 

causa, mas também não pode ser insignificante, haja vista que deve servir 

de punição ao ofensor para que situações semelhantes não voltem a 

acontecer. De acordo com a Súmula 54 do STJ, "Os juros moratórios fluem 

a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual." 

(Ap 66530/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, 

Publicado no DJE 06/10/2016) Assim, se incumbiu o autor de demonstrar 

os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

inclusão indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, não 

sobrevindo demonstração de qualquer excludente de ilicitude. 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). Na fixação do 

quantum a título de indenização por danos morais, deve-se considerar, 

além da posição social do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, 

o grau de dolo ou culpa e a tripla função de representar pena ao infrator, o 

caráter pedagógico e a compensação ao lesado, observando-se sempre 

que a indenização por dano moral não pode erigir-se em causa 

determinante de enriquecimento sem causa. No caso, considerando tais 

elementos, orientada pelo entendimento deste juizado e seguindo o 

patamar utilizado pela Turma Recursal em casos análogos opino pela 

fixação de indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial, para o 

fim de Condenar o promovido DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO 

E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A a pagar ao 

promovente RIVALDO PEREIRA RAMOS a importância de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – inscrição indevida 

e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tangará da 

Serra/MT, 31 de maio de 2018. Karla Paloma Busato Juiza Leiga [i] [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante 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, 31 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE HACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 19 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011891-69.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON BOCKHORNY SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FRANCO LECIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000309-26.2018.8.11.0055 Reclamante: FERNANDA FRANCO LECIO 

Reclamada: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e MARISA LOJAS S.A.. 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, sem nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANO MORAL c/c TUTELA ANTECIPADA em 

desfavor de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e MARISA LOJAS S.A. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista, inclusive no tocante a 

inversão do ônus da prova, cf. art. 6º, inc. VIII da CRFB. 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 373, inc. II 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. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte Autora alega que efetuou contrato 

de compra e venda com a Empresa Marisa Lojas S/A, e que por sentença 

proferida nos autos de ação judicial, os valores provenientes do contrato 

em aberto na época foram declarados inexigíveis. Narra que seu nome foi 

novamente negativado pela mesma dívida após o trânsito em julgado da 

sentença, visto a cessão de crédito indevido realizado pela empresa 

promovida Marisa à promovida ITAPEVA VII. Nesse contexto ingressou 

com a presente demanda, a fim de ver o débito declarado inexigível e ser 

indenizada por danos morais. A ré MARISA LOJAS S.A. em sua 

contestação preliminarmente arguiu ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 

em razão da negativação do nome da demandante perante os órgãos de 

proteção ao crédito ter sido realizada pela empresa Itapeva VII e no mérito 

aduz ausência de danos morais, considerando o ocorrido mero dissabor. 
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Requerendo a improcedência da ação. A ré ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS em sua contestação afirma que O objeto em 

questão faz parte de uma Cessão de Crédito oriundo do CARTÃO MARISA 

onde a CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A transferiu 

o seu direito de recebimento de tal contrato para um terceiro, no caso o 

crédito foi cedido para ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

IVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS. Aduz 

acerca da inequívoca ausência de danos morais decorrentes dos 

aborrecimentos narrados, requerendo a improcedência da ação ou 

razoabilidade na aplicação de indenização por danos morais. Ab initio, 

afasto a preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM tendo em 

vista que a empresa promovida confirma a cessão de crédito de débito 

indevido à promovida ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, 

assumindo assim responsabilidade por eventual dano causado à autora. 

Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a 

distribuição do ônus probatório in casu, resta incontroverso o fato de que 

o nome da promovente foi lançado no rol dos maus pagadores do SPC e 

que esta se fez de forma indevida, visto que o débito foi declarado 

indevido em sentença transitada em julgado. Neste cotejo, reputo assistir 

razão a parte autora. As rés, em suas respectivas defesas nada 

justificaram acerca da restrição em nome da promovente e da cobrança 

indevida apesar de o débito ser declarado inexistente em sentença já 

transitada em julgado, apenas aludiram tratar-se o fato de mero 

aborrecimento. Portanto, na forma do art. 373, II do CPC, é inequívoco que 

a negativação se fez de forma indevida. Nesse contexto, impõe-se a 

condenação da promovida pelo dano moral ocasionado. A jurisprudência é 

nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – NEGATIVAÇÃO DO NOME – DÍVIDA JÁ DECLARADA 

INEXISTENTE EM OUTRA DEMANDA – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM 

JULGADO – CESSÃO DO CRÉDITO E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO 

AUTOR INDEVIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. No caso, resta demonstrado nos autos que o débito 

(cedido pelo apelante Banco Santander S.A. ao FIDC – Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios e registrado nos órgãos de proteção 

ao crédito) já havia sido declarado inexistente em outra demanda ajuizada 

pelo autor em face do Banco Santander S.A., sendo que a sentença lá 

proferida já havia transitado em julgado, de modo que, não há como deixar 

de reconhecer que a cessão do crédito e a consequente negativação do 

nome do autor, importa em ato ilícito, que enseja o dever de indenizar. 2. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral “in re ipsa”, que 

dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo 

ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 3. Dadas as 

peculiaridades do caso concreto, é razoável o “quantum” fixado pela 

sentenciante, por se tratar de montante equivalente ao usualmente 

adotado pela Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual 

seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo, portanto, ser mantida. (Ap 

28386/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018) 

Assim, se incumbiu a autora de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na inclusão indevida de seu nome 

nos órgãos de restrição ao crédito, não sobrevindo demonstração de 

qualquer excludente de ilicitude. 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). Na fixação do quantum a título de indenização por 

danos morais, deve-se considerar, além da posição social do ofendido, a 

capacidade econômica do ofensor, o grau de dolo ou culpa e a tripla 

função de representar pena ao infrator, o caráter pedagógico e a 

compensação ao lesado, observando-se sempre que a indenização por 

dano moral não pode erigir-se em causa determinante de enriquecimento 

sem causa. No caso, considerando tais elementos, orientada pelo 

entendimento deste juizado e seguindo o patamar utilizado pela Turma 

Recursal em casos análogos opino pela fixação de indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, contido na inicial, para o fim de: a) Condenar as promovidas ITAPEVA 

VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS e MARISA LOJAS S.A., solidariamente, ao 

pagamento à promovente FERNANDA FRANCO LECIO da importância de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

– inscrição indevida e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Tangará da Serra/MT, 31 de maio de 2018. Karla Paloma 

Busato Juiza Leiga [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

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, 31 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000806-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CLAUDINO GONCALVES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFINHO - COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Autos n. 1000806-74.2017.8.11.0055 Autor: Ronaldo Claudino Gonçalves 

Eireli – ME. Ré: Jefinho – Comércio de Veículos Novos e Usados Ltda. – 

ME. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Assim, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 
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inexistindo preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. A ré não se não se fez presente à audiência de conciliação 

realizada na data de 09 de maio de 2018, às 08h30m (cf. ID n. 13330422), 

apesar de devidamente citado para tanto (cf. comprovante de citação em 

ID n. 12960745). Conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré JEFINHO – 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA. - ME. A revelia é ato 

processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. Ou seja, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora da ré do 

montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)[5], decorrente do contrato de 

publicidade inadimplido. Por tal razão, requer a parte autora que seja 

julgado procedente o pedido da presente ação para condenar a ré ao 

pagamento desta quantia atualizada. A relação jurídica entre as partes foi 

devidamente demonstrada (conforme contrato anexo à petição inicial) e, 

somada aos demais documentos constantes dos autos, impõe-se a 

procedência parcial do pedido, pelo que é a autora credora da quantia 

citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob pena de 

enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 

Porém, considerando o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não é cabível a 

fixação de honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito dos 

Juizados Especiais. Assim, é necessária a exclusão destes das planilhas 

de cálculo apresentadas pela exequente. 3. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido 

na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

acrescidos de juros de mora simples, a base de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data de 

vencimento de cada parcela. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 06 de junho de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 06 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Montante não atualizado e sem incidência de juros legais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011055-33.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK PAULO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHALIMAR BENCICE OAB - MT0100183D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011951-76.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHALIMAR BENCICE OAB - MT0100183D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-98.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIOLI DE JESUS PALHANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHALIMAR BENCICE OAB - MT0100183D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 
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providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIS AGUIRRE (REQUERENTE)

ANDREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. DE MELO - ME (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000489-42.2018.8.11.0055 Autor (a): Andreia dos Santos e 

Outro Ré (u): G. F. de Melo – ME. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a ré não se não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 09 de maio de 2018, às 15h45m (cf. ID n. 

13118526), apesar de devidamente citado para tanto (cf. certidão de 

oficial de justiça em ID n. 12159224). Conforme disposto no artigo 20 da 

Lei 9.099/95, “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz”. Posto isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da 

parte ré . F. de Melo - ME. A revelia é ato processual que produz vários 

efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela 

parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido 

inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do julgador. Todavia, não 

tendo réu contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido 

em audiência, e havendo verossimilhança das alegações do autor, reputo 

no presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do 

art. 344 do CPC. Pois bem Os autores narram que realizaram negócio 

jurídico com a empresa ré, consistente na compra financiada de uma 

motocicleta nova, para a qual foi entregue a motocicleta de placas KAP 

7332 como entrada. Ilustram, ainda, que restou pactuado que a empresa 

ré ficaria responsável pela transferência da referida motocicleta. 

Entrementes, salientam que – mesmo passados vários meses – tal 

obrigação não foi cumprida pela ré, razão pela qual pleiteiam liminarmente 

obrigação de fazer consistente na transferência de propriedade e débitos, 

bem como indenização por danos materiais decorrentes da contratação de 

advogado. Diante dos efeitos da revelia no presente caso tenho que a 

tradição do veículo em questão aconteceu na forma narrada pelos 

autores. Em decorrência disso, nos termos do art. 123, § 1º, do CTB, 

competia ao novo proprietário tomar as providências necessárias para a 

efetivação da transferência junto ao órgão de trânsito (DETRAN) no prazo 

de 30 dias. Entretanto, pelo que os documentos atrelados à inicial indicam, 

a ré assim não procedeu, tanto que os autores foram notificados pelo 

pagamento de IPVA ocorrido desde a tradição do bem móvel em questão. 

Não se olvida o que estabelece o art. 134 do CTB, no sentido de que 

também é ônus do alienante a comunicação da transferência ao DETRAN, 

sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a 

data da comunicação. No entanto, a jurisprudência vem mitigando o texto 

frio da lei, quando há evidências de que tenha efetivamente ocorrido a 

transferência física do bem a terceiro. Esse entendimento já está, 

inclusive, consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça: [...] 2. Ademais, o 

entendimento da Corte de origem não diverge do posicionamento da 

jurisprudência do STJ, cujo posicionamento assevera que: "comprovada a 

transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do 

antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, 

mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito 

Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, 

Segunda Turma, DJe de 06.09.11). 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 448.058/RS 

(2013/0406223-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 16.10.2014, 

unânime, DJe 22.10.2014). [...] 1. Comprovada a transferência da 

propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo 

proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, 

assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A 

mitigação do art. 134 do CTB não implica em declaração de 

inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, tampouco o afastamento 

desse, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional 

aplicável à espécie, razão pela qual não há se falar em violação à cláusula 

de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e muito menos à Súmula 

Vinculante 10 do STF (AgRg no AREsp 357.723/RS, Rel. Min. BENEDITO 

GONÇALVES, DJe 10.09.2014). 3. Agravo Regimental do DETRAN/RS 

desprovido. pág. 539. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

454.738/RS (2013/0417795-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. j. 04.11.2014, unânime, DJe 18.11.2014). Com efeito, a 

presunção de veracidade decorrente da não apresentação de defesa por 

parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, implicam na 

procedência parcial do pedido – especificamente no tocante a obrigação 

de fazer pleiteada liminarmente, que já foi integralmente cumprida pela ré, 

conforme declarações da autora em audiência de conciliação. Por fim, 

entendo improcedente o pleito de indenização por danos materiais com 

lastro em contrato de honorários contratuais, uma vez que é vedada a 

fixação de honorários advocatícios nessa fase processual no âmbito dos 

Juizados Especiais (cf. art. 55 da Lei n. 9.099/95). Assim, se houvesse 

fixação de honorários na forma de condenação por danos materiais 

haveria transmudação indevida da natureza jurídica do instituto e 

consequentemente violação do citado dispositivo legal. De mais a mais, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que as 

despesas com honorários advocatícios contratuais não caracterizam dano 

patrimonial indenizável pela parte contrária[5], motivo que reforça a 

improcedência do pleito indenizatório. Ademais, é importante mencionar 

que a contratação de advogados para propositura de ações no valor de 

alçada dos Juizados Especiais é uma faculdade, não podendo esse ônus 

ser direcionado ao réu sob o argumento de se tratar de um dano material 

correlato à tutela do bem da vida pretendido. 3. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido 

na inicial para o fim de confirmar a tutela antecipada alhures deferida. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 06 de junho de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 06 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 
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Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - RELIGAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM OUTRO ENDEREÇO - 

DEMORA EXCESSIVA - DANOS MATERIAIS - DESPESAS COM 

ADVOGADO - RESTITUIÇÃO DESCABIDA - LUCROS CESSANTES - NÃO 

COMPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

- DEVER DE INDENIZAR - VALOR - RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. As despesas com 

honorários advocatícios contratuais não caracterizam dano patrimonial 

indenizável pela parte contrária. Os lucros cessantes só são devidos 

mediante a comprovação cabal de efetivo prejuízo oriundo do não 

cumprimento da obrigação. Mantém-se o valor indenizatório quando está 

em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, os critérios do 

artigo 944 do CC, a jurisprudência e os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. (Ap 161916/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 

12/12/2016)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011276-79.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ERICA GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHALIMAR BENCICE OAB - MT0100183D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-90.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSI GOMES & RIBEIRO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON ARAUJO DE CARVALHO OAB - MT0012842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMO o Reclamante para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011371-12.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR WALDOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHALIMAR BENCICE OAB - MT0100183D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - SECRETARIA DE SAUDE 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011633-59.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO DUTRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHALIMAR BENCICE OAB - MT0100183D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011830-14.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIO FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHALIMAR BENCICE OAB - MT0100183D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- SECRETARIA DE SAÚDE 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011832-81.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA SCARPAT WASSELAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHALIMAR BENCICE OAB - MT0100183D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000889-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR LOURENCO SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de citado, o Executado não se manifestou. INTIMO a 

Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011664-79.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AD MIGUEL REPARACAO EM TAPECARIA VEICULAR LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos DEFIRO o requerimento do ID 11648801 determinando a expedição 

de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

satisfação do crédito. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, 

inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata 

de procedimento de cumprimento de sentença. Caso a diligência seja 

inexitosa, INTIME-SE o executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora , consignando que a omissão 

caracterizará ato atentatório à dignidade da Justiça, com aplicação de 

multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, sem prejuízo de outras 

sanções de natureza processual e material (Art. 774, do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011398-29.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI LAMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO)

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UTIPEL - AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro o requerimento para inclusão de restrição sobre o veículo 

indicado no ID 10091730, tendo em vista que, ao contrário do que sustenta 

o ora reclamante, ainda pende sobre o veículo registro de cláusula de 

alienação fiduciária em garantia. Pendente registro nesse sentido, não é 

possível a inserção de nova restrição, diante do que estabelece o art. 

7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969. Em razão disso, descabe, em tese, a 

própria penhora sobre o bem em si. Intime-se o exequente a fim de que se 

manifeste, em 10 dias, requerendo o que entender cabível, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICE DOS SANTOS CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI OAB - MT15877/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Embora o processo já tenha sido extinto sem resolução do mérito, 

não vislumbro impedimento para acolher a justificativa de ausência 

apresentada pelo reclamante. Considerando que a extinção do processo 

ocorreu sem resolução do mérito, o reclamante pode repropor a ação a 

qualquer tempo, inclusive independentemente do recolhimento de custas, 

tendo em vista a qualidade de beneficiário da Justiça Gratuita. Nesse 

sentido, diante dos princípios aplicáveis aos procedimentos dos Juizados 

Especiais, em especial o da informalidade, celeridade e efetividade, acolho 

a justificativa, revogo a sentença extintiva e determino o regular 

prosseguimento do feito, com a designação de nova audiência 

conciliatória. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 20 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011530-52.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES DE CASTRO (EXEQUENTE)

DALVA VIANA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SELMA SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo nº 8011530-52.2016.8.11.0055 Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Embargos à 

Execução opostos sob o fundamento de ilegitimidade de partes afirmando 

que a suposta representante do espolio não comprovou qualidade de 

representante, tampouco foi o processo composto por todos os herdeiros 

no polo passivo. No mérito aduz excesso na execução requerendo seja 

abatido do valor devido as parcelas 16 e 19 que não foram lançadas na 

planilha de cálculo, ainda, efetuou proposta de pagamento do valor devido 

em parcelas mensais de R$ 100,00 cada. A embargada apresentou 

impugnação aos embargos apresentados, requerendo sejam os mesmos 

rejeitados por ausência de garantia do juízo e se manifestou 

contrariamente a proposta de acordo formulada pela embargante. 

Consoante dispõe o § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os Embargos à 

Execução podem ser opostos pelo executado, mediante a garantia do juízo 

por meio da penhora. A embargante não garantiu o juízo da execução, que 

é requisito essencial para o recebimento dos Embargos à Execução, no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme incidência do Enunciando 

nº 117 do FONAJE que obriga a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial. Ementa: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PENHORA. 

AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO 

RECEBIMENTO. ART. 53, § 1º DA LEI N. 9.099/95. ENUNCIADO Nº 117 DO 

FONAJE. Recorre a parte embargante que se insurge contra sentença que 

julgou improcedente os embargos à execução opostos, em razão da 

ausência de garantia do juízo. Em suas razões recursais sustenta que o 

embargante é pessoa sem instrução, não alfabetizado, e que não foi 

devidamente cientificado da necessidade de garantia do juízo. A alegação 

de ausência de informação não se coaduna com a prova produzida nos 

autos, sobretudo, considerando-se os termos do mandado de citação e 

penhora (fl. 07) e a certidão do oficial de justiça de fl. 04 verso, onde 

restou consignado que a penhora não foi realizada em razão da 

inexistência de bens. Consoante dispõe o § 1º do artigo 53 da Lei n. 

9.099/95, os Embargos à Execução podem ser opostos pelo executado, 

mediante a garantia do juízo por meio da penhora. A parte recorrente não 

garantiu o juízo da execução que é requisito essencial para o recebimento 

dos Embargos à Execução, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 

Incidência do Enunciando nº 117 do FONAJE que obriga a segurança do 

Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. Assim, deve ser 

mantida a extinção dos embargos à execução interpostos por ausência de 

condição de procedibilidade. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005110739, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 23/04/2015) Ante o 

exposto, opino para que não sejam conhecidos os embargos à execução. 

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 10 de maio de 2018. Karla 

Paloma Busato Juíza Leiga 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, prossiga-se com a execução. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 10 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito .

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012192-16.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA HENRIQUE DIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tendo em vista que o reclamado não foi localizado no endereço 

constante nos autos, DEFIRO o pedido para localização do seu endereço 

no via SIEL (TRE/MT). Considerando que a pesquisa foi negativa, uma vez 

que constou a mesma informação obtida anteriormente, ou seja, "eleitor 

não encontrado", INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 

de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000527-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010489-21.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO QUATRIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JOSE SOMAVILLA (EXECUTADO)

RADIO TANGARA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B (ADVOGADO)

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO OAB - MT0005897S 

(ADVOGADO)

DANIELLY FERREIRA LIMA OAB - MT0018068A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Pretende o executado Silvio José Somavilla que seja declarada a 

nulidade de todos os atos processuais a partir da realização da audiência 

de conciliação ocorrida no dia 15/02/2016, alegando cerceamento de 

defesa, ante a ausência de sua intimação pessoal para o ato. 

Compulsando os autos, não há que se falar em cerceamento de defesa, 

uma vez que à época da realização do ato o executado Silvio José 

Somavilla possuía patrono cadastrado nos autos. A intimação para 

realização da audiência de conciliação foi expedida no dia 18/12/2015 

para o Dr. Vander José da Silva Ribeiro, sendo sua leitura registrada no 

dia 06/01/2016, ou seja, mais de um mês antes da data da audiência. 

Assim, devidamente intimado o patrono do executado, desnecessária a 
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sua intimação pessoal; não há que se falar em cerceamento de defesa, 

tampouco nulidade dos atos praticados a partir daquela data. Em relação 

ao pedido de suspensão do despacho do ID 10926117, também não 

merece acolhimento, uma vez que as própria empresas MAXCASE 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VÍCULOS 

LTDA, através dos documentos juntados nos Ids 10175092 e 11757282, 

informam que possuem contrato de parceria com a executada Radio 

Tangará, não fazendo qualquer menção em relação à Rádio Pioneira. Pelo 

exposto, INDEFIRO o pedido do ID 11394196. Outrossim, considerando a 

noticia de que o executado Silvio José Somavilla é funcionário da Rádio 

Pioneira, OFICIE-SE à empregadora do executado para efetuar o desconto 

de sua folha de pagamento, procedendo o depósito mensal na Conta Única 

do Poder Judiciário, do valor correspondente a 30% (trinta por cento) da 

remuneração líquida do devedor, verificando que a remuneração não se 

trata apenas do salário base recebido, conforme preconiza o art. 457 da 

CLT: “art. 457 – integram o salário não só a importância fixa estipulada, 

como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, 

diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador.” Uma vez 

efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do 

art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se data para audiência de 

conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). Caso a diligência seja 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 20 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011968-15.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES OAB - MT0020716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT0014032A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Lucas Vieira 

Alves – ME em face de Bom Jesus Transportes e Logística Ltda. 

Devidamente intimada da decisão que deferiu o pedido de cumprimento de 

sentença, a executada deixou escoar o prazo sem manifestação, razão 

pela qual foi deferido o pedido de penhora sem seus ativos financeiros, 

restando frutífera (ID 9211008). Intimada sobre a penhora, a executada 

apresentou manifestação rechaçando o pedido de bloqueio, requerendo a 

suspensão do feito pelo prazo de 180 dias – período de blindagem – em 

razão do deferimento do pedido de recuperação judicial na 4ª Vara Cível 

de Rondonópolis/MT. O exequente se manifestou pelo levantamento do 

valor bloqueado, uma vez que o crédito foi constituído após o deferimento 

da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. 

DECIDO. As razões da insurgência do executado não merecem prosperar. 

O crédito foi constituído após o deferimento da recuperação judicial, logo, 

não pode ser simplesmente incluído no plano previamente aprovado, nem 

tampouco, suspensa a execução. A luz do art. 49 da Lei 11.101/2005, os 

créditos que estão submetidos ao plano de recuperação judicial são 

aqueles constituídos até a data do pedido do beneficio legal. O crédito 

constituído por decisão condenatória judicial é considerado existente 

somente após o trânsito em julgado. Na hipótese dos autos, o crédito pelo 

qual houve o bloqueio nos autos não está sujeito ao plano de recuperação 

judicial, visto que o trânsito em julgado da sentença que constituiu o título 

executivo ocorreu após o pedido de recuperação judicial (o pedido de 

recuperação judicial foi no dia 08/06/2016 e o crédito foi constituído no dia 

25/05/2017). Desse modo, o plano de recuperação judicial não alcança as 

relações constituídas após o seu ajuizamento. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO – 

AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJ-SP – AI: 20385909020158260000 SP 

2038590-90.2015.8.26.000, Relator Luiz Eurico, 25/05/2015, 33ª Câmara 

de Direito Privado, Publicação: 26/05/2015). Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido do ID 9307330. DEFIRO o levantamento do valor bloqueado no ID 

9211008 em favor do exequente, observando os dados bancários 

informados nos autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante 

possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, para 

levantamento de valores. Em caso positivo, antes da expedição do alvará, 

nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria 

Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo 

legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso 

não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) 

dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou 

recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. Com o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Tangará da Serra, 20 de junho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-36.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE TRETTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. No que tange ao pedido de revogação da justiça gratuita 

concedida na decisão do ID 11013668, embora essa providência devesse 

ter sido tomada pela parte perante a E. Turma Recursal, que foi quem, em 

tese, deferiu o benefício, não vislumbro impedimento para seu deferimento 

neste momento. Ora, é evidente que a decisão em questão partiu de 

premissa equivocada e, provavelmente, teve origem em erro material 

decorrente de aproveitamento de material, já que se trata de empresa de 

enorme porte financeiro, não fazendo jus, evidentemente, aos benefícios 

da Justiça Gratuita. Nesse sentido, considerando que não há preclusão 

quanto à questão, que pode ser revista a qualquer tempo (art. 100 do 

CPC), revogo o benefício concedido. INTIME-SE o executado para efetuar 

o pagamento do débito remanescente no prazo de 10 dias. Caso não haja 

pagamento no prazo assinalado, intime-se o exequente para 

manifestação, pelo mesmo prazo, sob pena de arquivamento, o que desde 

já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra, 20 de junho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-14.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. DEFIRO o levantamento do valor depositado no ID 13393111 em 

favor da exequente, por se tratar de valor incontroverso. Deverá a Sra. 

Gestora certificar-se se o postulante possui poderes na procuração 

outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em caso positivo, 

antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do Provimento nº 

68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a parte 

contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando eventual 

impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a Secretaria deverá 

aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para 

eventual impugnação ou recurso, para só então expedir o alvará de 

levantamento. Outrossim, antes de deliberar sobre o pedido de 

cumprimento de sentença do valor remanescente, necessário que seja 

apresentado demonstrativo atualizado do débito, devendo, para tanto, ser 
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deduzida a multa de 10% do art. 523, §1º, do CPC, uma vez que ainda não 

houve intimação do executado para o cumprimento da obrigação. Assim, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, cumprir com as 

providências cabíveis, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de 

junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-29.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MARCOS FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. DEFIRO o levantamento do valor depositado no ID 13397636 em 

favor da exequente, por se tratar de valor incontroverso. Deverá a Sra. 

Gestora certificar-se se o postulante possui poderes na procuração 

outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em caso positivo, 

antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do Provimento nº 

68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a parte 

contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando eventual 

impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a Secretaria deverá 

aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para 

eventual impugnação ou recurso, para só então expedir o alvará de 

levantamento. Outrossim, antes de deliberar sobre o pedido de 

cumprimento de sentença do valor remanescente, necessário que seja 

apresentado demonstrativo atualizado do débito, devendo, para tanto, ser 

deduzida a multa de 10% do art. 523, §1º, do CPC, uma vez que ainda não 

houve intimação do executado para o cumprimento da obrigação. Assim, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, cumprir com as 

providências cabíveis, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de 

junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000688-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO APARECIDO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Tendo em vista o valor 

total dos títulos apresentados, retifico de ofício o valor da causa para R$ 

25.684,24 (vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e 

quatro centavos). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001192-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON RODRIGUES SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se/intime-se 

o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, satisfazer a obrigação 

constante do título (art. 815 e ss. do CPC de 2015), sob pena de bloqueio 

de verbas públicas, com a finalidade de cumprimento da tutela específica 

objeto do título (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 

12.153/2009). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000744-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENALDO FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OEDSON PROENCA SANDESKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000692-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MATHIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSSI OAB - MT0004616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VAGNER TADEU ODORIZZI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 19 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000692-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MATHIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSSI OAB - MT0004616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER TADEU ODORIZZI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 19 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRITS ALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A juntada de documentos à manifestação do reclamante em 

impugnação à contestação obedece o disposto no art. 435 do CPC, 

porquanto está sendo utilizado para rebater os argumentos expostos na 

defesa da empresa reclamada, razão pela qual indefiro o pedido para seu 

desentranhamento dos autos. Por outro lado, não visualizo qualquer 

inovação nos pedidos formulados na impugnação à contestação, motivo 

pelo qual deixo de deliberar sobre o requerimento do ID 13062577, porque 

não foi apresentada qualquer emenda pelo reclamante. Tornem os autos 

conclusos para sentença, porquanto não visualizo necessidade de 

produção de provas em audiência. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 

de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012271-92.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ALVES PECANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de pedido de reconsideração da sentença que extinguiu 

o processo sem resolução do mérito. Sabe-se que o recurso cabível 

contra as sentenças em sede de Juizados Especiais Cíveis é o recurso 

inominado, nos exatos termos do art. 41 da Lei 9.099/95, não havendo na 

legislação qualquer menção ao denominado “pedido de reconsideração.” 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Certifique-se o 

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

anotações necessárias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 20 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010643-05.2015.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO)

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. INDEFIRO o pedido do ID 12288160, uma vez que não há qualquer 

condenação em pagamento de valores à exequente, conforme já 

elucidado por este Juízo no ID 11349681, portanto, incabível a medida de 

bloqueio ora requerida. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se Tangará da 

Serra/MT, 20 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001327-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. JOSÉ EDVALDO DOS SANTOS ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a custear procedimento 

cirúrgico de Capsulotomia Yag Laser, necessário ao restabelecimento de 

sua saúde. Alega o reclamante que foi diagnosticado com Descolamento 

de Retina do Olho Direito e, por essa razão necessita, em caráter de 

urgência, de se submeter ao procedimento citado, não fornecido pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). Por essas razões, fundamentado em 

dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma 

ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e 

requer, em razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar 

inaudita altera parte, compelindo os requeridos a submeterem ao 

favorecido o custeio do citado procedimento. Instado a se manifestar o 

NAT elaborou parecer técnico informando que o procedimento é eletivo, 

mas deve ser feito com brevidade. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme 

consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, o reclamante 

apresenta Descolamento de Retina e precisa de tratamento adequado o 

que só é possível mediante a realização do procedimento solicitado ao 

Poder Público. Contudo, o reclamante afirma ser desprovido de recursos 

financeiros suficientes para custear os procedimentos necessários para 

seu tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a 

análise da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela específica pleiteada, 

faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, 

especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade 

de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 

5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos 

fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir a cirurgia através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 
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SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que a 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o procedimento cirúrgico de Capsulotomia Yag 

Laser, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade 

de vagas na rede pública, em Hospital da rede privada, vinculado ou não 

ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as 

normas administrativas de regência. Consigne-se que, em caso de 

eventual descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de 

verbas públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos 

termos do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja 

notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias 

necessárias, encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das 

providências legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e 

criminal da autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há 

como ser acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 

20 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001576-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SANDIS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) 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 

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, 20 de junho de 2018. 
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ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001578-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELI APARECIDA BATISTA RIOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) 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 

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, 20 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001579-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO DA CUNHA APOLINARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) 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 

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, 20 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001580-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN CORREA LIMA PANZIERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) 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 

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, 20 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001581-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO ZEMETHEK ANTUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) 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 

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 
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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, 20 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001583-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBESA & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGOS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) 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 

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, 20 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARCOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais e pedido de 

medida de urgência para que a reclamada seja compelida a retirar seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento que o débito que 

ensejou a inscrição já foi quitado. Fundamento e decido. Do disposto no 

art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

concluo pela presença dos requisitos para concessão da tutela de 

urgência. O reclamante informa que a inscrição deriva da cobrança do 

valor de R$ 24.814,48, ao passo que referido débito foi quitado nos autos 

do Processo nº 3729-61.8.11.0055, em que as partes entabularam acordo 

para pagamento no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Os 

documentos juntados pelo reclamante dão suporte as suas alegações, 

uma vez que junta o boleto do valor objeto do acordo (Id 13339677), bem 

como o comprovante de pagamento deste boleto (Id 13340398). Por outro 

lado, os documentos d Id 13341112 demonstram que a execução já foi 

inclusive extinta pelo pagamento. Assim, resta satisfatoriamente 

demonstrado, em juízo de rasa cognição, que efetivamente já foi satisfeita 

a dívida que ensejou a negativação do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. A probabilidade do direito está configurada pelo fato 

de existir prova segura da extinção do débito em debate, e o periculum in 

mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao requerente e, 

caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de restrição de 

crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil reparação. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento. 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, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao reclamado. Com 

essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando 

um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a medida de urgência a fim de 

determinar seja excluído o nome do reclamante dos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL entre outros), com 

relação ao débito objeto da presente demanda, lançado pela empresa 

reclamada. Oficie-se para exclusão. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 20 

de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-70.2018.8.11.0055

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 338 de 795



Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

20 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001330-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de Ação de Obrigação de fazer consistente em 

determinar que os reclamados custeiem procedimento cirúrgico 

neuro-ortopédico , essencial ao restabelecimento da saúde do reclamante. 

Antes de determinar o regular andamento do feito, não obstante a 

urgência que o caso requer, cumpre a este Juízo analisar a competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública para conhecer da presente 

demanda em função de o valor perseguido superar o patamar de 60 

salários mínimos, que é o limite descrito no art. 2º da Lei nº 12.153/2009. 

Com efeito, o dispositivo em questão estabelece que é de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o julgamento de causas cujo 

valor não ultrapasse 60 salários mínimos. Em complementação, o § 2º do 

citado dispositivo legal disciplina que, quando a pretensão versar sobre 

obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado especial, 

considerar-se-á a soma de 12 prestações, cujo total não deve superar o 

limite estabelecido no caput. Por outro lado, o art. 2º da Resolução nº 

04/2014-TP, estabelece que, na análise de recebimento da petição inicial, 

cumpre ao juiz observar se o valor da causa foi atribuído corretamente, 

declarando a incompetência do Juízo quando for o caso. Pois bem. Em 

análise da inicial, verifica-se que a reclamante informa na petição de Id 

13668184 que obteve informações em consulta médica de que o 

procedimento cirúrgico vindicado ultrapassará o valor do teto fixado aos 

Juizados Especiais. Trilhando por esse caminho, não se pode perder de 

vista os critérios adotados pelo constituinte (art. 98, I, CF) e pelo legislador 

ordinário ao reservar um procedimento mais simples e célere para a 

análise de questões também menos complexas. Para tanto, o legislador 

ordinário lançou mão de um critério dúplice para definir o que viria a ser 

uma causa de menor complexidade, fundado no binômio “matéria-valor”. E 

as ações que superam o patamar de 60 salários mínimos, por óbvio, 

devem ter sua tramitação na Justiça Comum, porque certamente fogem ao 

critério de simplicidade eleito pelo legislador para fixação da competência 

desta Justiça Especializada. Ademais, trata-se de regra de competência 

absoluta e, como tal, improrrogável, consoante estabelece o art. 2º, § 4º, 

da Lei nº 12.153/2009, não podendo ser olvidada, sob qualquer hipótese, 

sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural e, 

consequentemente, de gerar risco de sério abalo à segurança jurídica que 

deve permear toda e qualquer decisão judicial. O art. 1º da Resolução nº 

004/2014/TP, estabelece que as causas concernentes a Lei Federal nº 

12.153/2009, poderão ser processadas e julgadas nos Juizados Especiais 

Cíveis, ficando limitado às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimo), ‘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: (...) II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o 

sistema eletrônico nelas em funcionamento. § 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: (...) VI – 

fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde 

humana; VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos 

cirúrgicos; (...)” Por outro lado, reputo possível, ao invés de extinguir o 

processo, apenas declinar da competência para o Juízo comum, tendo em 

vista que a petição inicial preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 

319 do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

04/2014-TP, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a 4ª Vara desta Comarca, 

devendo o feito ser remetido àquela vara competente, com as cautelas e 

homenagens de estilo, forte no artigo 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos à 4ª Vara Cível desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 20 de 

junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010212-10.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ACAUAN SCHERTEL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO PEREIRA PORFIRIO (EXECUTADO)

ADALGIZA PEREIRA PORFIRIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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Vistos. Pretende a exequente a adjudicação do veiculo penhorado no ID 

6226105, contudo, requer que os débitos pretéritos existentes sobre o 

veículo (multa, IPVA, licenciamento) permaneçam em nome do proprietário, 

o executado Fábio Pereira Porfírio. Pois bem, não há como acolher o 

pedido em questão, uma vez que o contribuinte é o sujeito passivo direto e 

o responsável é o sujeito passivo indireto da obrigação tributária, nos 

moldes do art. 121, parágrafo único, I e II do Código Tributário Nacional. Na 

hipótese do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o 

contribuinte é o proprietário do bem, sendo certo, contudo, que poderá a 

responsabilidade tributária por transferência daquele que adquirir o 

veiculo, razão pela qual, mesmo sem se revestir de condição de 

contribuinte de impostos atrasados, sua obrigação decorrera de expressa 

disposição de lei, no caso do art. 131, I, do CTN: Art. 131 – São 

pessoalmente responsáveis: I – o adquirente ou remitente, pelos tributos 

relativos aos bens adquiridos ou remidos; Assim, trata-se, na verdade, de 

obrigação propter rem, ou seja, aquela que decorre do direito de 

propriedade e que acompanha o bem. Logo, não há como, após a 

adjudicação do bem, ser procedida a transferência sem que o débito 

acompanhe o veiculo, uma vez que o exequente, assim que se tornar 

adquirente se tornará responsável pelo débito tributário e sujeito passivo 

dos créditos tributários decorrentes da inadimplência do IPVA, 

licenciamento e multas alusivos ao bem. A respeito de possível isenção 

tributária, conforme requerido pela exequente, caso possua interesse na 

adjudicação e futura transferência do bem para o seu nome, poderá 

pleitear tal direito na via administrativa ou por meio de ação própria, se for 

o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido em questão. Outrossim, 

considerando que a ultima avaliação do veículo penhorado ocorreu há 

quase dois anos, DEFIRO o pedido para que seja expedido novo mandado 

de avaliação. Com a devolução do mandado, INTIME-SE a exequente para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-02.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIR PATRICIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO)

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENI PANUNCIO (REQUERIDO)

JOSE LUIZ PANUNCIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT22523/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS As partes formularam acordo, consoante petição do ID 11738765. 

HOMOLOGO, por sentença, com eficácia de título executivo, o acordo 

firmado pelas partes e, por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 e art. 487, III, b, 

do CPC de 2015. Arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 177043

Numeração Única: -

Unidade de origem: Lucas do Rio Verde

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: IOLANDA DA SILVA DAMBROS

 Advogado(s): LUCAS FRATARI - OAB 11445

Requerido: LUIZ ROMANO DAMBROS

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Lucas do Rio Verde para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 25/06/2018 às 14:30

Endereço: Av. Mato Grosso, 1912-S - Bairro Jardim das Palmeiras - CEP.: 

78455-000

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102096 Nr: 22527-37.2014.811.0045

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA BOA ESPERANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:16.635, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:186.845-A/MS

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 376,85 

(trezentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87584 Nr: 1417-16.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON DA SILVA LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/GO 34847-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 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$ 920,12 

(novecentos e vinte reais e doze centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 460,06 (quatrocentos e sesenta reais e seis centavos) para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 460,06 (quatrocentos e 

sesenta reais e seis centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa 

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

link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e 

taxas finais remanescentes), preencher os campos com o número único 

do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88720 Nr: 2611-51.2013.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINEIA DOS SANTOS SUPERMERCADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECOL REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZE TEREZINHA MARTINS 

PIRES - OAB:11888-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:OAB/MT 7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte embargante, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 909,42 

(novecentos e nove reais e quarenta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86406 Nr: 201-20.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO LUCAS DO RIO VERDE, 

RACIONAL ENGENHARIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA MIZIARA JAJAH - 

OAB:OAB/SP 296.772, MAUCIR FREGONESI JUNIOR - OAB:OAB/SP 

142.393

 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$ 2.731,30 (dois mil 

setecentos e trinta e um reais e trinta centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 1.235.65 (um mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e 

cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 

1.235.65 (um mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37974 Nr: 3011-70.2010.811.0045

 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: SAD, OAD, EZD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG, BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - OAB:13224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 13116, LEONARDO DE MATTOS - OAB:14561-B/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 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$ 3.030,68 (três mil 

e trinta reais e sessenta e oito centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

1.515,34 (um mil, quinhentos e quinze reais e trinta e quatro centavos) 

para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 1.515,34 (um mil, 

quinhentos e quinze reais e trinta e quatro centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84384 Nr: 3913-52.2012.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT

 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$ 2.300,60 (dois 

mil, trezentos reais e sessenta centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 1.150,30 (um mil, cento e cinquenta reais e trinta centavos) para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 1.150,30 (um mil, cento e 

cinquenta reais e trinta 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89631 Nr: 3519-11.2013.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR CLOVIS SMANIOTTO, MOACIR CLOVIS 

SMANIOTTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO, COABRA COOPERATIVA AGRO 

INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL, BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DO PRADO - 

OAB:4.910/MT, CID ROBSON BOLONHESE - OAB:11699/MT, DEIVISON 

ROOSEVELT DO COUTO - OAB:8.353/MT, FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 
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OAB:8184-A/MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para o Banco do Brasil 

devidamente intimado em fls. 2919 (verso) se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89631 Nr: 3519-11.2013.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR CLOVIS SMANIOTTO, MOACIR CLOVIS 

SMANIOTTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO, COABRA COOPERATIVA AGRO 

INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL, BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DO PRADO - 

OAB:4.910/MT, CID ROBSON BOLONHESE - OAB:11699/MT, DEIVISON 

ROOSEVELT DO COUTO - OAB:8.353/MT, FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 Intimam-se as partes a ter conhecimento e manifestar nos autos sobre 

Despacho de fls. 2985.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103561 Nr: 572-13.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HOVALDE ARAUJO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELMO JOSE LEHNEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - OAB:16711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:11341-A/MT

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 103561

TIPO: IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Vistos etc.

 Intime-se o Impugnante para informar acerca do julgamento mencionado 

na petição de fl. 69 (Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento) 

no prazo de 30 dias.

 Lucas do Rio Verde-MT, 20 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 15661 Nr: 1584-14.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIG FRUT HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEIA DOS SANTOS SUPERMERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:MT/5749-E, LAURA MICHELLE DE CARAMURU 

BIANCARDINI - OAB:19824/MT, LEONARDO CAMPOS MESQUITA - 

OAB:19640/O, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos constam, julgo extinta a 

execução, na forma do art. 924, II (obrigação integralmente satisfeita 

quanto às duplicatas por quitação emitida pelo credor) e III (resgate das 

cártulas de cheque exibidas em poder do devedor) do CPC.Condeno a 

parte Exequente ao pagamento de honorários que fixo em 20% do valor da 

causa e ao pagamento das custas processuais.Condeno ainda a parte 

Exequente ao pagamento das penas da litigância de má-fé já expostas na 

fundamentação.Quanto ao pedido de gratuidade pela Executada, não 

vislumbramos nos autos que a mesma tivesse feito prova da situação, 

sendo que não lhe seria difícil juntar certidão das execuções que afirmou 

sofrer.Cumpra-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde-MT, 20 de junho de 

2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 97952 Nr: 4321-72.2014.811.0045

 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: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - 

OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 Certifico que, intimo as partes sobre a juntada do laudo pericial e caso 

queriam se manifeste nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 2835 Nr: 60-26.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERTEC CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2.615/MT, MAURO JOSÉ PEREIRA - OAB:4655

 Abertura de Volume

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao item 2.3.8 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, procedi à abertura do volume nº VI 

destes autos, a partir das fls. 1001.

Lucas do Rio Verde - MT, 20 de junho de 2018.

Ana Rita Caetano dos Santos

Estagiária Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 2835 Nr: 60-26.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERTEC CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2.615/MT, MAURO JOSÉ PEREIRA - OAB:4655

 Encerramento de Volume

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao item 2.3.8 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, encerro o volume nº V destes autos, com 

1000fls.

Lucas do Rio Verde - MT, 20 de junho de 2018.

Ana Rita Caetano dos Santos

Estagiária Judicial

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002361-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 
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RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002361-25.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIA AMELIA JARA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. 1. Trata-se de 

“Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada” ajuizada por MARIA 

AMÉLIA JARA em face de MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e ESTADO 

DO MATO GROSSO. 2. DECIDO. Como é sabido, com a elevação desta 

Comarca para a Terceira Entrância (Resolução nº 08/2014/TP), houve a 

instalação de mais duas Varas – Quinta e Sexta – dentre estas à Quinta 

Vara foi atribuída a Jurisdição dos Juizados Especiais Cível e Criminal e do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, que passou, desde então, a existir 

nesta Comarca. Consta no art. 2º da Lei nº 12.153/09 que 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 da mesma Lei, é absoluta onde estiver 

instalado o Juizado. A Resolução nº 04/2014/TP reforça a competência 

dos referidos Juizados no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, 

exemplificando as ações de sua esfera de atuação, como a demanda 

indenizatória. Ademais, consoante art. 24 da Lei 12.153/09, não serão 

remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas 

ajuizadas até a data de sua instalação, o que não é o caso do presente 

feito que seu ajuizamento deu-se no ano de 2015. Nesse sentido: Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. Verificando-se estarem atendidos os requisitos dos 

artigos 2.º, 5.º, I e II, da Lei n.º 12.153/09, a par de não se tratar de ação 

excepcionada pelo § 1.º do artigo 2.º, a competência absoluta para o 

processamento e julgamento da presente ação, que versa sobre anulação 

de ato administrativo, por inobservância ao devido processo legal, e foi 

ajuizada após o advento da Resolução n.º 925/12-COMAG, é do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. (Conflito de Competência Nº 70069548675, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio 

José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 19/05/2016). (TJ-RS - CC: 

70069548675 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de 

Julgamento: 19/05/2016, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 27/05/2016). Assim, considerando o 

valor da presente causa e que a demanda foi proposta em desfavor de 

Autarquia Estadual, tem-se que a competência para o seu processamento 

é do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. Diante do exposto, DECLARO 

a incompetência deste Juízo para apreciar a presente demanda, 

determinando a remessa destes autos à Quinta Vara desta Comarca. 

Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Vara 

competente. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003099-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1003099-81.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: LUIS 

ANTONIO RODRIGUES Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 487, inciso III, 

homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às ID. Num 5029025 - Pág. 1/4 dos autos. 2. 

Nos moldes dos artigos 921, I e 922, ambos do Código de Processo Civil, 

declaro suspenso o presente feito durante o prazo concedido para 

cumprimento voluntário da obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da 

obrigação, o processo retomará o seu curso, tendo como parâmetro o 

acordo homologado. 3. Efetuado o pagamento, volte-me concluso para 

extinção. 4. Custas e honorário, nos termos do acordo. 5. Tem-se 

entendido que: “As sentenças meramente homologatórias não precisam 

ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive as homologatórias de 

transação (RT 621/182). 6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 08 de Fevereiro de 2018. Gleidson de 

Olivera Grisoste Barbosa Juiz de Direito ( Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003099-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1003099-81.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: LUIS 

ANTONIO RODRIGUES Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 487, inciso III, 

homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às ID. Num 5029025 - Pág. 1/4 dos autos. 2. 

Nos moldes dos artigos 921, I e 922, ambos do Código de Processo Civil, 

declaro suspenso o presente feito durante o prazo concedido para 

cumprimento voluntário da obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da 

obrigação, o processo retomará o seu curso, tendo como parâmetro o 

acordo homologado. 3. Efetuado o pagamento, volte-me concluso para 

extinção. 4. Custas e honorário, nos termos do acordo. 5. Tem-se 

entendido que: “As sentenças meramente homologatórias não precisam 

ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive as homologatórias de 

transação (RT 621/182). 6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 08 de Fevereiro de 2018. Gleidson de 

Olivera Grisoste Barbosa Juiz de Direito ( Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000654-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALESSANDRA FONTANELI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001774-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KUNZLER DUTRA OAB - MT24640/O (ADVOGADO)

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO KREIN (REQUERIDO)

MAX HARLEN ARAUJO PINHEIRO LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA EFETUADA, CONFORME CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003489-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SELLE (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE IMPULSIONE O FEITO, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002058-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G M BARBIERI PISETTA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUVERDENSE ESPORTE CLUBE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE MANIFESTE-SE NOS AUTOS, 

TENDO EM VISTA AS ALEGAÇÕES DO REQUERIDO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000024-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVILSON BISPO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000024-97.2017.8.11.0045 

AUTOR: EDVILSON BISPO DA SILVA RÉU: VIVO S.A. Vistos. 1. 

Manifeste-se o embargado acerca dos embargos de declaração retro, no 

prazo de 05 dias, nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC. 2. Após, com 

ou sem resposta, concluso para decisão. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde, 05/02/2017. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito (assinatura digital)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 13495 Nr: 2381-24.2004.811.0045

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

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

 PARTE AUTORA: SB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de suspensão da execução de f. 229, pelo prazo 

máximo de um (1) ano, forte no artigo 921, III e § 1o, do CPC.

2. Transcorrido in albis o prazo supra sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 82066 Nr: 1362-02.2012.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR OSSUCHI, JOSÉ LUIZ LORENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:6.812-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR KREIN - 

OAB:7350-B/MT

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 38955 Nr: 3983-40.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBSBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSP, JDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de suspensão da execução de f. 182, pelo prazo 

máximo de um (1) ano, forte no artigo 921, III e § 1o, do CPC.

2. Transcorrido in albis o prazo supra sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 81040 Nr: 212-83.2012.811.0045

 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: HEITOR CAIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS ORGANIZADORES DA 

EXPOSIÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:MT/10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANA MARIA DAVI BECKER 

- OAB:59296/RS, WERNER CANTALÍCIO JOÃO BECKER - OAB:3.950-RS

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

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

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 82079 Nr: 1379-38.2012.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR OSSUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR KREIN - 

OAB:7350-B/MT

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115657 Nr: 7045-15.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN, FRANCIELI 

FRANCISCO DE SOUZA ZIEGEMANN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

BIOLCHI - OAB:OAB/MT 18.488-O

 Vistos.

1. Manifeste-se a parte executada acerca da petição de f. 79/80 e 

documentos, no prazo de 10 dias.

2. Após, concluso para deliberação.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 2734 Nr: 2272-10.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AGRICOLA SPERAFICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO ANTONIO VALIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REGINA DALL´AGNOL 

MÜLLER - OAB:11.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILIANS REINALDO DE 

ANDRADE - OAB:3316-B

 Intimação do exequente para que manifeste-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91923 Nr: 5813-36.2013.811.0045

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCM, LMGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR, MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Não houve, ainda, 

contestação nos autos.

 2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

3. Sem custas antes o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

4. Autorizo a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

5. Ciência ao Ministério Público.

6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

7. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91922 Nr: 5812-51.2013.811.0045

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAFDA, CLPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR, MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Não houve, ainda, 

contestação nos autos.

 2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

3. Sem custas antes o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

4. Autorizo a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

5. Ciência ao Ministério Público.

6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

8. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103894 Nr: 720-24.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9.059/MT, DANIELE IZAURA DA 

SILVA CAVALARI REZENDE - OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do embargante para manifestação acerca do pedido de 

suspensão da embargada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 105107 Nr: 1351-65.2015.811.0045

 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: MAXUEL SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:MT.12099-B

 Vistos.

1. Proceda-se com o respectivo levantamento dos valores depositados as 

fls. 88/89, expedindo-se o necessário.

2. Ademais, manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias, quanto ao 

depósito efetuado e se persiste interesse no recurso.

 3. Caso positivo, manifeste-se a empresa requerida em 15 dias sobre o 

recurso de apelação apresentado as fls. 78/81.

4. Após, e somente após o cumprimento das deliberações supra, por 

cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 1.010 do 

CPC, subam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com os cumprimentos 

deste Juízo.

 5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 21693 Nr: 2970-45.2006.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.E.G. ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:8303/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT, Fabia Carolina Moretto Rizzato - OAB:, 

LIANA MARA COCCO MUNARETTO - OAB:7134/MT

 3. Dessa forma, julgo procedente a presente impugnação ao cumprimento 

de sentença, para reconhecer que os valores apresentados e pagos pelo 

impugnante à f. 453 estão em consonância com a sentença de f. 200/206, 

inexistindo saldo remanescente a ser apurado.4. Pela sucumbência, e já 

que devida, atento às premissas fixadas no REsp n. 1.134.186/RS e 

também ao disposto no artigo 85, § 2º do CPC, condeno a parte impugnada 

no pagamento das custas e despesas processuais, além de verba 

advocatícia, que fixo em 10% do proveito econômico obtido.5. Expeça-se 

alvará do valor depositado à f. 453 em favor da parte exequente, 

atentando-se para a conta indicada às f. 500.6. Cumprido o item retro e 

preclusa a presente decisão, retorne concluso para extinção do feito.7. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 39998 Nr: 319-64.2011.811.0045

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR BERTHOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI - 

OAB:OAB/PR 25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados da parte autora para que impulsionem o feito no 

prazo de 10 dias, sob pena de intimação diretamente ao autor.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002308-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BALLAN DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO)

JOSEANE BALLAN OAB - 037.805.149-07 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002308-44.2018.811.0045. Concedo à requerente o 

benefício da justiça gratuita. Indefiro o pedido de expedição de ofícios, 

contido na letra 'e' da petição inicial, pois incumbe à autora providenciar a 

juntada dos orçamentos. Submeta-se o processo ao crivo no Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT). Após, conclusos com urgência. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 19 de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000927-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOROTHEA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte requerida para que, no prazo legal, apresente 

contrarrazões ao recurso.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000994-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO PELO DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000994-97.2017.8.11.0045. Considerando-se que a 

Fazenda Pública, devidamente intimada, deixou de apresentar impugnação 

à execução, com fundamento no conteúdo do art. 535, § 3.º do Código de 

Processo Civil/2015, Determino que se providencie o pagamento da 

quantia em dinheiro exigida no requerimento de cumprimento de sentença, 

mediante Requisição de Pequeno Valor. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118730 Nr: 8791-15.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ MAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8791-15.2015.8.11.0045.

INDEFIRO o pedido de busca do endereço do requerido junto ao sistema 

Siel e ao Detran, visto que as diligências já foram efetivadas (fls. 54/58).

INDEFIRO também o pedido de penhora de veículos em nome do requerido, 

visto que ainda não houve a citação válida e a constituição de título 

executivo.

DETERMINO que se realizem buscas no sistema Bacenjud, visando obter 

informações a respeito do atual endereço do requerido.

Com a juntada do extrato, proceda-se à citação do requerido, 

registrando-se todos referenciais de endereço indicados no extrato em 

anexo, nos termos da decisão judicial proferida na fl. 53 dos autos. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106218 Nr: 1935-35.2015.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAAF, EAF, DAF, MAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS VALDIR DE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 17.911

 Processo n.º 1935-35.2015.8.11.0045.

INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao INSS, visto que já foram 

prestadas informações sociais (CNIS) a respeito do executado, que não 

aufere valores decorrentes de benefícios previdenciários ou assistenciais 

(fls. 62/67).

Tendo em vista a necessidade de obter os extratos da conta bancária de 

titularidade da exequente, relativo ao período de fevereiro a julho de 2017, 

para fins de atualização da dívida, DETERMINO a realização de consulta, 

através do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo 

de cópia do comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, a obtenção dos extratos bancários, intime-se a 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente cálculo 

atualizado da dívida e promova o andamento do processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002313-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO STUMM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER LUCAS MARONEZI OAB - MT0017435A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E DRESSEL - BRINDES - ME (REQUERIDO)

ENIO DRESSEL (REQUERIDO)

GUSTAVO DRESSEL EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002313-66.2018.8.11.0045. Proceda-se a citação da 

empresa Gustavo Dressel Eireli ME e do sócio da pessoa jurídica Enio 

Dressel para que se manifestem e requeiram as provas cabíveis no prazo 

de 15 (quinze) dias [artigo 135 do Código de Processo Civil]. Indefiro o 

pedido liminar de penhora online de dinheiro, porque inexiste neste 
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momento processual título executivo válido e exigível contra os requeridos. 

O deferimento da medida somente será possível ao final do processo, 

após oportunizado o contraditório, caso julgado procedente o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de junho de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002327-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RONEI JUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002327-50.2018.8.11.0045. 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. 

Pois bem. Importante registrar, inicialmente, que não se mostra razoável 

autorizar a concessão do auxílio-doença com base, exclusivamente, em 

atestados médicos elaborados em momento anterior a data da realização 

da perícia administrativa ou em atestado particular. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Por via de 

consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’), e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Considerando-se as particularidades da causa e 

como forma de adequar o rito processual às necessidades do conflito [art. 

139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, a 

autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências marcadas 

e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, deixo, para 

momento oportuno, a análise da conveniência da realização da audiência 

de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 

do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou 

do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, 

ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo ao 

requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 20 de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001010-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZACARIAS 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)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001010-17.2018.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

o exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, pela requerente. Consiste questão de direito relevante: a 

determinação da condição de segurado da requerente. Provas deferidas: 

a coleta do depoimento pessoal da autora e a produção da prova 

testemunhal se consolidam como elementos decisivos tendentes a 

viabilizar a integração e complementação da prova material/documental 

produzida no processo. Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo 

do art. 385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil, Defiro a 

produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal da 

requerente, exclusivamente. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Designo o dia 15 de agosto de 2018, às 

13h30min, para realização de audiência de instrução. Com fundamento no 

teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do 

Código de Processo Civil]. Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da 

audiência de instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de junho de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002423-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA MANDUCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002423-02.2017.8.11.0045. Proceda-se a intimação do 

requerente para que, no prazo de 15 dias, apresente resposta à 

reconvenção, bem como se manifeste sobre a contestação apresentada. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de junho de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003192-44.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSO PAULO LORENZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003192-44.2016.811.0045. Cuida-se de Ação de Execução 

por Quantia Certa formulada por Fiagril Ltda contra Vilso Paulo Lorenzi, 

ambos já qualificados no processo. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que as partes litigantes 
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firmaram transação civil com o objetivo de por fim à celeuma estabelecida 

(evento n.º 9823897). Também é possível observar que, entre o 

executado e os procuradores da empresa exequente, foi firmado termo de 

acordo dos honorários advocatícios de sucumbência (evento nº 

9823912). Cumpre destacar, ainda, que conforme se extrai do teor dos 

termos de acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou 

que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação da transação civil, visto que em consonância 

com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO os acordos 

celebrados, entre as partes litigantes (evento n.º 9823897) e entre o 

executado e os procuradores da exequente (evento nº 9823912), para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

Determino a Suspensão do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo de 

Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége Puricelli 

Pires, j. em 29/05/2012]. Custas judiciais integralizadas quando do 

ajuizamento da petição inicial. Defiro o pedido concernente à penhora do 

imóvel de propriedade do executado (item '2' da petição juntada no evento 

nº 9823890). Proceda-se à penhora mediante termo nos autos [art. 845, § 

1.º do Código de Processo Civil] e a expedição de certidão de inteiro teor 

do ato de constrição judicial, para fins de averbação no Cartório de 

Registro de Imóveis [art. 844 do Código de Processo Civil]. A hipoteca que 

recai sobre o bem imóvel permanecerá íntegra, conforme acordo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de 

junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001910-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO JOSE MORANDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE LUCIA MARTELLI (EXECUTADO)

JULIO CESAR FERRAZ (EXECUTADO)

LOACIR TECCHIO (EXECUTADO)

GENECIR DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001910-34.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação de Execução 

por Quantia Certa promovida por Rogério José Morandini em desfavor de 

Genecir da Silva, Júlio César Ferraz, Loacir Techio e Ivone Lúcia Martelli, 

em que visa à satisfação da obrigação jurídica. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir 1. Do 

Pedido de Desistência em Relação ao Executado Genecir da Silva. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que o exequente manifestou, de maneira expressa, a intenção de desistir 

no prosseguimento da ação unicamente em relação a executada Genecir 

da Silva (ID n.º 11637931). Por via de consequência, dado a ausência de 

necessidade de obter-se a anuência da parte adversa, visto que não 

foram oferecidos embargos [art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], 

considero que a extinção parcial do feito, sem a abordagem de seu mérito, 

é medida que se impõe. 2. Do Requerimento de Parcelamento da Dívida. O 

direito subjetivo ao parcelamento da dívida, objeto da ação de execução, 

se concretiza quando o executado-devedor formula, no prazo para 

oferecimento de embargos de devedor, pedido de parcelamento, 

secundado com declaração de reconhecimento da dívida, e, ao mesmo 

tempo, realiza o depósito prévio do percentual de 30% do valor total da 

execução, acrescido do valor das custas judiciais e de honorários de 

advogado e requer a possibilidade de efetivar o pagamento do saldo 

remanescente em até seis prestações mensais, com incidência de 

correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês [art. 916 do Código 

de Processo Civil]. O simples requerimento de parcelamento da dívida não 

produz, como consequência automática, o deferimento do pedido de 

parcelamento. Pois bem. Na hipótese concreta, o executado-devedor 

deixou de concretizar o requerimento do parcelamento da dívida dentro do 

prazo de oferecimento de embargos de devedor. Senão vejamos: o início 

do prazo, no presente caso, começa a fluir a partir da data da juntada aos 

autos do mandado cumprido [art. 231, inciso II, § 4.º do Código de 

Processo Civil]. Compulsando o feito, verifica-se que o mandado de 

citação foi acostado aos autos em 18/12/2017 (ID n.º 11188667), sendo 

que, por conta do recesso forense, conclui-se, por inferência racional, 

que o termo final do prazo para apresentação do requerimento de 

parcelamento se efetivou em 08/02/2018. Ocorre que o executado 

somente protocolizou o requerimento de parcelamento no dia 01/04/2018 

(ID n.º 12478137). Logo, o requerimento é, inquestionavelmente, 

intempestivo. Não obstante isto, é incompatível o reconhecimento da dívida 

e a tentativa de discussão de seus acessórios. Efetivamente, constitui 

faculdade do credor-exequente autorizar o recebimento do crédito de 

maneira diversa da forma prevista no título executivo ou diferente da 

prevista na regra processual que prescreve as regras do parcelamento 

da dívida, cobrada na ação executiva [art. 314 do Código Civil]. Isso 

significa dizer, portanto, que não subsistindo acordo, celebrado entre as 

partes, e não havendo o preenchimento dos requisitos que autorizam o 

parcelamento da dívida, não é licito impor ao credor a obrigação de 

aceitar/anuir com o pagamento do débito de maneira parcelada. Inviável, 

por via de consequência, o requerimento de parcelamento da dívida. Ante 

o exposto: a) Com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, Homologo o requerimento de desistência e, como 

consequência direta, Julgo Parcialmente Extinto o Processo, sem a 

resolução de seu mérito, em relação à executada Genecir da Silva, 

prosseguindo a execução contra os demais executados. b) Indefiro o 

pedido de parcelamento da dívida e, como corolário natural, tendo em vista 

que o executado transferiu para a conta do exequente o valor total de R$ 

34.284,54 (trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta 

e quatro centavos), conforme comprovantes acostados aos IDs n.º 

12478141, 12478142 e 12478143, Reconheço o pagamento parcial do 

débito, devido à expressa concordância do exequente. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Tomando-se em consideração que os devedores 

não integralizaram o pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 

835, inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo Civil, Determino a 

realização de penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em 

aplicações financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite 

da totalidade do valor da dívida (ID n.º 12929074). Concretize-se o 

bloqueio, através do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao 

processo de cópia do comprovante da operação. Efetivada, com sucesso, 

parcial ou integral, a penhora eletrônica de valores em dinheiro, o 

documento gerado pelo sistema BacenJud, que demonstra a constrição, 

produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, haja vista que preenche os 

requisitos mínimos previstos no art. 838 do Código de Processo Civil [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 

17/09/2015], devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor 

do ato processual executivo da penhora. Para a hipótese de 

não-localização de bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação 

do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no 

processo. Determino que se expeça certidão judicial comprobatória da 

dívida, para fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em 

cadastros de inadimplentes [art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo 

Civil]. Considerando-se a edição da Portaria nº 629/2018-PRES, que 

estabeleceu horário de expediente das 08h à 12h, no dia 27/06/2018 

(quarta-feira), no âmbito da Justiça Estadual do Estado de Mato Grosso, 

em virtude do jogo Brasil x Sérvia, Redesigno a audiência agendada para o 

dia 25/07/2018, às 13h30min. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 

de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 143551 Nr: 5383-45.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, LIDIANE PAULA DE SOUSA - OAB:17437-B/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para, INTIMAR o Acusado, na pessoa de seu procurador para que, no 
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prazo legal apresente suas Alegações Finais por Memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 142097 Nr: 4606-60.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PEREIRA DE SOUZA, MADALENA 

PIRES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - OAB:8159, 

MAGNA LOPES - OAB:22388/O, NILTON GOMES DA SILVA - 

OAB:0851/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para, INTIMAR os Acusados, na pessoa de seu procurador para que, no 

prazo legal, APRESENTE suas Alegações Finais por Memoriais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CANDIDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 08/08/2018 Hora: 

15:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001943-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEI ANTONIO LUTKEMEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 08/08/2018 Hora: 

15:30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001940-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CASSIO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 08/08/2018 Hora: 

16:30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001855-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(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: 08/08/2018 Hora: 

16:45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA BATISTA POSSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMADO(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMANTE(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004945-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAISON DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-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: Data: 08/08/2018 

Hora: 17:15, a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BRAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1000808-40.2018.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE BRAGA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante 

requereu a desistência desta reclamação. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 
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DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação 

em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da 

mesma forma, fica a empresa requerida isenta do pagamento de custas 

judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 09 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 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: 8010667-97.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAINE SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

HELENA MARIA DOS SANTOS ARAUJO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010667-97.2014.8.11.0045. REQUERENTE: ADELAINE SANTOS DE 

SOUZA REQUERIDO: SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos por SAGA 

PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA apresentados no id. 3277521, 

requerendo que seja sanada a omissão na r. sentença proferida no Id. 

1604367. Os embargos são tempestivos, posto que interpostos dentro do 

prazo legal, portanto recebo-os. É o necessário. DECIDO. Nota-se que o 

requerido opôs embargos de declaração, pretendendo seja sanada 

suposta omissão existente na sentença, alegação que não merece 

prosperar. Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm 

a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se 

destinam ao exame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão 

judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da 

decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz. O objetivo do presente embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto “omisso, obscuro”, porventura existente na 

decisão prolatada. Pois bem, analisando com esmero a decisão 

vergastada, constata-se a inexistência dos alegados vícios no julgado 

atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição. 

Com efeito, os embargos de declaração têm cabimento quando há 

omissão, obscuridade ou contradição da decisão ao ponto que 

necessariamente o magistrado deveria pronunciar-se, sendo certo que a 

insatisfação e consequente reforma da decisão deverá ser objeto de 

recurso pertinente. Isto posto, mantenho a decisão proferida e REJEITO os 

embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, I do CPC c.c art. 

48 da Lei 9.099/95 Quanto aos embargos de declaração opostos por 

Adelaine Santos de Souza, no Id 9565596, deixo de receber, posto que 

intempestivo. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à 

homologação da MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 22 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004081-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLAUS FERREIRA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004081-61.2017.8.11.0045 REQUERENTE: KLAUS FERREIRA 

CORDEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Alega a 

parte autora, que houve restrição em seu nome referente a débito lançado 

pela empresa requerida. A empresa requerida não logrou êxito em 

comprovar a legalidade da negativação. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a ré deixou de 

instruir os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento 

da legitimidade da cobrança do crédito, consoante alhures relatado. A 

reclamada não demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, que a dívida, 

que deu azo à manutenção do nome da parte reclamante nos cadastros 

de inadimplentes, se acha perfeitamente regular, possui origem causal 

válida ou, residualmente, a implementação de culpa exclusiva de terceiro 

na causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a empresa 

reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir a sua 

responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam por 

pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua comprovação 

[art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a parte autora 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, bem como considerando que a parte autora 

possui negativação posterior à discutida no presente feito, e, por 

derradeiro, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do 

potencial socioeconômico das partes litigantes, creio que se apresenta 

como medida de prudência razoável que se arbitre o valor da indenização 

pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 3.000,00, como forma 

de minimizar os transtornos gerados pela inclusão do nome da Reclamante 

no cadastro de proteção ao crédito, sem que se configure enriquecimento 

sem causa para o ofendido. D’outra banda, no que tange ao pedido 

contraposto de condenação em litigância de má-fé e ao pagamento das 

faturas em aberto, verifico que o mesmo não deve prosperar. E isso se 

justifica porque o demandado não fez qualquer prova quanto à alegada 

conduta ilícita do autor, tampouco que tenha sofrido qualquer espécie de 

prejuízo em razão da mesma, de forma que a improcedência do pedido 

contraposto é medida que se impõe. Ante o exposto JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim 

de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00, corrigida monetariamente 
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pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi arbitrada a 

indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) Declarar a 

inexistência do débito inscrito objeto da lide, e, como consequência, 

DETERMINAR a exclusão do nome da autora nos cadastros de 

inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas 

narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 

100,00 (cem reais), na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer 

[art. 497 do CPC/2015]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 13 de fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga 

retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do 

Rio Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS SANTOS BARATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial e considerando que o alvará de levantamento já foi 

expedido, INTIMO a parte reclamada para manifestar ou realizar o 

pagamento do valor remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias. Lucas 

do Rio Verde - MT, 20 de junho de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002007-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002007-34.2017.8.11.0045; Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ADELIA SOARES Parte Ré: EXECUTADO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Vistos. DEFIRO o requerimento de penhora on-line no 

valor de R$ 6.896,98 (seis mil. oitocentos e noventa e seis reais e noventa 

e oito centavos), conforme cálculo no Id. 12876923. Realizado o ato, em 

caso de positivo, lavre-se o termo de penhora e intime-se o executado 

para requerer o que lhe for de direito e interesse no prazo de 10 (dez) 

dias. No caso de não se localizarem bens passiveis de penhora, 

intimem-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde /MT, 02 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010516-39.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL (EXECUTADO)

PARA AUTOMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

DIRCEU FREITAS FILHO OAB - SP0073548A (ADVOGADO)

DILMAR DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT0008195S (ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES OAB - SP0208972A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial e considerando que os alvarás de levantamento já 

foram expedidos, INTIMO a parte executada, na forma determinada no Id. 

13623830, para realizar o pagamento do valor remanescente ou que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Lucas do Rio Verde - MT, 20 de 

junho de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002200-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO NEGATIVA 

CERTIDÃO Eu, Paulo Henrique Tavares de Moura Fernandes, Oficial de 

Justiça desta Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no 

uso de minhas atribuições legais, na forma da Lei, etc... CERTIFICO E DOU 

FÉ, que em cumprimento às determinações contidas no mandado do 

processo 1002200-49.2017.8.11.0045, NÃO LOGREI ÊXITO EM CITAR E 

INTIMAR ALCIONE PEREIRA acerca de todos os termos do r. mandado, 

tendo em vista os seguintes fatos: Diligenciei ao endereço do mandado, 

constatando tratar-se de uma igreja na frente e 03 kitnets ao fundo. Em 

duas delas falei com Davi e Eliane e ainda Jaqueline e Clébia. Todos 

disseram que na terceira kitnet morava uma mulher, que achavam ser 

professora, e que, quase não parava em casa, porém quando tivesse uma 

moto honda biz em frente da casa, significaria que ela estava lá. Retornei 

ainda mais uma vez, localizando a moto em frente à kitnet, porém ninguém 

saiu à porta. Por fim, retornei no dia seguinte, por volta das 12h40min, mais 

uma vez localizando a moto em frente à kitnet, porém ninguém saiu à porta. 

Indaguei os vizinhos, que disseram que a moto já estava parada há uns 03 

dias no mesmo local, e que não viram ninguém na kit net, disseram que a 

moradora poderia ter ido viajar. Cabe frisar que em nenhum momento os 

moradores informaram o nome da pessoa da terceira kitnet. Sem mais, 

devolvo o presente mandado em cartório para os fins de direito e me 

coloco à disposição para novas diligências se assim ficar determinado. O 

referido é verdade e dou fé. LUCAS DO RIO VERDE/MT, 11 de outubro de 

2017. PAULO HENRIQUE TAVARES DE MOURA FERNANDES Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003011-43.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEGG COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E BORRACHARIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

devolução cp

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo
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 Cod. Proc.: 31649 Nr: 1730-16.2009.811.0045

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA PIRES DE ALMEIDA 

BARRRETO AMARAL - OAB:10958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131241-A, Marinalva de Matos Santana - OAB:, MONICA 

CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13237/B, SALOLI PAZ 

GALBIATI - OAB:17308/O

 CERTIFICO que, nesta data, expedi o Alvará Eletrônico de n. 413879-1 / 

2018, aguardando a assinatura da MM. Juíza, bem como demais trâmites. 

Vale pontuar que a parte interessada poderá acompanhar o andamento do 

processamento do alvará por meio do endereço eletrônico: 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOARES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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: 

1000883-16.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCELO SOARES DE MELO 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO 1. Cuida-se embargos de declaração em que a parte 

Embargante alega omissão/contradição na sentença prolatada ID de nº. 

9042575. 2. Conheço dos embargos porque tempestivos. 3. No mérito, 

desacolho os embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar 

com a fundamentação declinada na sentença de mérito, pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido, o que 

não se compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao 

declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e também das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser 

prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo 

declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Dessa 

forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos 

legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a 

causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o 

seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou 

seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em 

que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas 

que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. 

Confira-se a seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que o decisório não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, OPINO pelo 

DESACOLHIMENTO dos presentes embargos, porquanto, como dito acima, 

não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o meio 

impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compacede com o recurso manejado. Posto isso, desacolho os embargos. 

Intimem-se. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juíza de 

Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 20 e junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SUZANA DOS SANTOS SERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000492-27.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARCIA SUZANA DOS 

SANTOS SERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A VISTO EM SENTENÇA. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos do art. 

355, inciso I do NCPC. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta nenhum comprovante de hipossuficiência . 

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 
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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 a análise do 

MÉRITO. Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização por 

danos morais, declaração de inexistência de débito por falha na prestação 

de serviços pela reclamada, no que tange a cobrança de valores 

referente a recuperação de consumo de energia em imóvel de sua 

propriedade referente ao período do mês de março/2017 ao mês de 

agosto/2017. O reclamante diz ser responsável pela unidade 

consumidoras Nº 6/1379872-3, e que no mês de setembro de 2017 

recebeu fatura no valor de R$ 2.266,39 (dois mil duzentos e sessenta e 

seis reais e trinta e nove centavos) referente a multa por consumo 

recuperado, da qual não concorda com os valores cobrados por entender 

não serem devidos e não ter praticado qualquer ato para interferir no 

consumo de energia de sua Unidade Consumidora. Em contestação, a 

Reclamada no mérito aduziu a inexistência de nenhuma irregularidade na 

prestação de seus serviços, e que realizou os procedimentos de inspeção 

no imóvel do reclamante seguindo rigorosamente as disposições contidas 

na Resolução da ANEEL, sem a presença da titular da UC por estar 

ausente, conforme termo de inspeção constante dos autos ID Nº 

12617300, onde ficou constatado o desvio de ramal na UC pertencente a 

reclamante, ocasionado em consequência a recuperação de consumo 

conforme prevê a legislação e diante dessas considerações requer a 

improcedência dos pedidos constantes na inicial. Pois bem, o fornecimento 

de energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as 

relações de consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que 

determina seja ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, 

em harmonia com o princípio administrativo da continuidade, que significa a 

impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a 

que não seja suspenso ou interrompido. Além do mais, em se tratando de 

relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos 

serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, 

principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos 

consumidores insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse 

passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar 

que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da 

parte consumidora. Analisando os autos verifico a que a reclamada 

comprovou nos autos que não houve falha na prestação dos serviços. 

Assim tenho que a Reclamada se desincumbiu a contento de comprovar 

que não houve falha na prestação de seus serviços, nos termos do art. 

373, inciso II do NCPC, ressalta-se que através do histórico de consumo 

do imóvel do reclamante que após a inspeção houve aumento 

considerável de consumo na Unidade Consumidora que justifica a 

recuperação de consumo aferida pela reclamada. Histórico de Contas. 

Segue abaixo o histórico de contas da Unidade Consumidora nos últimos 

meses. Nome: MARCIA SUZANA DOS SANTOS SERRA Endereço: Rua Lm 

9, S/N, Mafine, Lucas Do Rio Verde – MT UC: 6/1379872-3 Ano Mês Data 

Leit. Consumo(Kw) Data Venc. Valor Paga 2018 4 30/04/2018 544 

08/05/2018 R$ 471,61 Não 2018 3 29/03/2018 539 06/04/2018 R$ 400,83 

Não 2018 2 28/02/2018 583 07/03/2018 R$ 427,59 Não 2018 1 30/01/2018 

575 06/02/2018 R$ 413,40 Não 2017 12 29/12/2017 474 08/01/2018 R$ 

371,97 Não 2017 11 30/11/2017 514 07/12/2017 R$ 467,43 Não 2017 10 

2687 29/12/2017 R$ 2.266,39 Não 2017 10 31/10/2017 657 08/11/2017 R$ 

550,01 Não 2017 9 29/09/2017 562 06/10/2017 R$ 446,90 Sim 2017 8 

29/08/2017 129 05/09/2017 R$ 103,89 Sim 2017 7 28/07/2017 50 

04/08/2017 R$ 45,67 Sim 2017 6 29/06/2017 91 06/07/2017 R$ 73,70 Sim 

Cuiabá, 16 de Maio de 2018. ENERGISA MATO GROSSO. Departamento de 

Serviços Comerciais Assim entendo que em relação aos pedidos de 

declaração de inexistência de débito deve ser indeferido e improcedente 

pois entendo que são devidos os débitos em constantes da peça inicial. Já 

em relação aos danos morais pleiteados pelo reclamante, entendo que são 

indevidos, pois não houve falha na prestação de serviços pela reclamada 

nesse caso a situação vivida pelo reclamante, não passaram da esfera do 

mero aborrecimento. Ante o exposto, OPINO no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, determinando o arquivamento dos autos 

após o trânsito em julgado desta decisão. INDEFIRO o Pedido de Justiça 

Gratuita. Deixo de condenar o reclamante no pagamento das custas 

processual e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase 

(art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 20 de junho de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001170-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROCHA 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)

 

Impulsiono os autos para intimar as partes acerca do laudo pericial 

juntado, para manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001249-89.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLMIRO MEINERZ (EXECUTADO)

BEATRIZ MEINERZ (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002234-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AQUILES MAFINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823/O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT0009845A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Dados do processo: Processo: 

1002234-58.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 275.711,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS 

LTDA - EPP Parte Ré: RÉU: AQUILES MAFINI Senhor(a): RÉU: AQUILES 

MAFINI Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 
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REQUERIDO(A), para comparecer perante a secretaria desta 6ª Vara e 

assinar o termo de caução do bem ofertado. LUCAS DO RIO VERDE, 20 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98560 Nr: 4843-02.2014.811.0045

 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): RENATA CRISTINA MAITAM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$ 690,00 do Senhor 

Oficial de Justiça conforme certidão, a guia de complementação de 

diligência 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.: 102772 Nr: 125-25.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS DA SILVA SOUZA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88720 Nr: 2611-51.2013.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINEIA DOS SANTOS SUPERMERCADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECOL REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZE TEREZINHA MARTINS 

PIRES - OAB:11888-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:OAB/MT 7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 Vistos em correição.

Inicialmente, chamo o feito para suspender a exigibilidade do pagamento 

das custas processuais que fora condenado o embargante (p. 169 a 

numerar), pelo prazo de 05 (cinco) anos, vez que a parte é beneficiária da 

justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC), conforme se vê do despacho de p. 

125.

Assim, certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada e 

arquive-se os autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102772 Nr: 125-25.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS DA SILVA SOUZA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se a decisão retro.

Proceda a escrivania a juntada de petições pendentes, caso houver, 

conforme sinalização do sistema Apolo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88720 Nr: 2611-51.2013.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINEIA DOS SANTOS SUPERMERCADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECOL REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZE TEREZINHA MARTINS 

PIRES - OAB:11888-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:OAB/MT 7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 Vistos, etc.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se intimação da parte embargante (p. 166) 

para de manifestar nos autos acerca da extinção dos presentes 

embargos, tendo em vista a extinção do feito principal, em virtude da 

quitação da dívida (Cód. 15555).

Certificou-se à p. 118 do decurso do prazo sem manifestação da parte 

embargante.

Pois bem, evidencia-se a ausência de interesse processual no presente 

caso, uma vez que extinta a lide principal, inarredável é concluir-se pela 

extinção do pedido acessório contraposto, em decorrência do princípio de 

que o acessório segue o principal, por consectário, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do CPC.

Custas remanescentes pela embargante se houverem.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 36405 Nr: 1437-12.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTER LUCAS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEIJAMIM ELSON PIVETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$ 90,00 do Senhor 

Oficial de Justiça conforme certidão, a guia de complementação de 

diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1024950 Nr: 6192-10.2017.811.0021

 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: Espólio de Ivo Batistella Sobrinho, Weverton de Siqueira 

Batistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Melo - OAB:OAB/MT 5026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante da notícia da interposição de recurso de Agravo de Instrumento e, 

em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos.

 Segue, anexo, as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Sendo deferido, em parte, o efeito ativo no recurso, intime-se o 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar nos autos a 

primeira parcela das custas do processo, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84942 Nr: 3780-82.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Martins de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB SP 149.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Barbosa da Silva - 

OAB:OAB 22.859

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17111 Nr: 261-75.2007.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Marques de Pádua, Neuza Espindola Marques, 

José Augusto Ferreira Perillo, Teodolita Maria de Almeida Perillo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otto Borbe, Ilga Arminda Borbe, Leonildo 

Tasca, Antonio Carandina, Pedro Marques Otto, Maria do Rosario Faria 

Marques Otto, Iris Borges Filho, Euripedes Borges Vieira, José Carlos Dias 

Maciel, Ivanilda Marcelino Dias Macial, José Augusto Ferreira Perillo, 

Teodolita Maria de Almeida Perillo, Íris Pessin Borges, Nara Nubia Camelo 

de Melo Borges, Célio Marques de Pádua, Neuza Espindola Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marinho Vicente da Silva - 

OAB:13.981/GO, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B, 

Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 Acolho o pleito do Estado de Mato Grosso e, nos termos do Provimento 

n.º 09/2017, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

determino que seja o requerente intimado para a apresentação, na 

procuradoria respectiva, da documentação mencionada na alínea “a” de 

fls. 810.

 Após, deve o requerente apresentar nos autos a certidão do Instituto de 

Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, como condição de 

prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89454 Nr: 3787-40.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. F. dos Reis Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Cristhiano Weirich

 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: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B, Melchior Fulber Caumo - OAB:9.918/MT

 Acolho o pleito de fls. 203 e determino a expedição de nova carta 

precatória de penhora e avaliação, a ser cumprida no endereço constante 

no anexo de referida petição, cujas cópias deverão ser anexadas à 

missiva.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 10366 Nr: 478-89.2005.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicanor Freire dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renee do Ó Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Massaiuki Sio Junior 

- OAB:9.661-A-MT

 Acolho o pleito ministerial e mantenho a penhora do bem do executado 

constante nos presentes autos.

 Aguarde-se o findar da discussão referente à anterior alienação do bem 

e, após, venham-me os autos conclusos.

 Acaso não haja movimentação do presente expediente no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, determino que seja certificado nos autos o 

andamento do feito tombado sob o n.º 13182 e, após, remetam-se 

conclusos.

 Anote-se no sistema processal APOLO/TJMT o prazo assinalado no 

parágrafo anterior.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 110626 Nr: 2796-59.2016.811.0021

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOdS, MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOdL

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassio Roberto Pereira - 

OAB:12691-B/MT

 Vistos em correição, conforme determinado pela Portaria n.º 

002/2016/GAB/1º Vara, datada de 03 de Agosto de 2016.

 Consoante se infere dos autos, o impulso processual, cabível à 

Secretaria Judicial, diante da fase em que o feito se encontra, já fora 

devidamente cumprido.

 Diante do exposto, cumprida todas determinações contidas na decisão 

retro formulada, aguarde-se a data para realização da audiência já 

designada, quando então, deverão retornar conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1026919 Nr: 7508-58.2017.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanduir da Costa Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulce Weissheimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Malgrado não tenha ocorrido manifestação da parte embargada, é cediço 

que, conforme sólida orientação jurisprudencial, não há a aplicação de 

todos os efeitos da revelia nos embargos à execução.

 Diante do exposto, determino que seja o embargante intimado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se detém interesse em alguma dilação 

probatória.

 Após, conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112658 Nr: 4010-85.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Dulce Weissheimer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Aparecido Dante, Paulo Sergio Dante, 

Wanduir da Costa Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da ausência de êxito no bloqueio eletrônico de valores bem como 

na citação dos executados (fls. 42), intime-se a exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31753 Nr: 753-62.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nerivaldo Santos Lima, Afra Lima da Cruz, Mateus Lima 

da Cruz, Romeu Lima da Cruz

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora, para que a parte regularize sua situação cadastral junto a Receita 

Federal do Brasil sob pena de não expedição do RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92123 Nr: 1658-28.2014.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislene Gasperini Knopf, Ney Gasperini, Edson 

Gasperini, Elisiane Gasperine, Adelar Gasperini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelia Gasperini Bender, Mauro Gasperini, Hélio 

Gasperini, Ladir Gasperini, Alceu Gasperini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, 

Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A, Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 Intime-se a inventariante para manifestar-se sobre a petição de fls. 579 e 

seguintes.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031502 Nr: 2707-65.2018.811.0021

 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: Rodrigo Zampoli Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Zampoli Pereira - 

OAB:7198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da devolução dos autos das instâncias superiores, intime-se o 

requerente para impulsioná-lo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1024929 Nr: 6178-26.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Cristina Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que até a presente data não hove 

recolhimento das custas de Oficial de Justiça, devolo a presente Carta 

Precatória ao Juizo deprecante, conforme determinado no R Despacho de 

fls 47

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27648 Nr: 2105-89.2009.811.0021

 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: Aparecida Candida Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Prates Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gaber Lopes - OAB:16943/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme correspondencia recebida do Juizo de Uberlandia 

MG, verifica-se que todas as Carta Precatórias enviadas até a data 

mencionada naquele expediente, se encontram devolvidas, o que 

reperesenta que a Carta Precatória expedida às fls 162/163, não foi 

devidamente protocolada naquele Juizo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 94155 Nr: 3260-54.2014.811.0021

 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 e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Rodrigues Coelho, Marcello 

Rodrigues Coelho, José Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12809/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 1. Suspendo a presenteexecução, com base no § 1º do art. 919 do NCPC, 

até o julgamento dos embargos à execução (Autos nº 

712-22.2015.811.0021 - Código 97376).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108684 Nr: 1652-50.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Elenir da Fontoura Ferraz, Eduardo 

Ferraz da Silva, Denilson Ferraz da Silva, Maria da Fontoura Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) de citação expedido(s) nos autos, devendo ser colacionado 

ao feito, comprovante/recibo e a guia do pagamento. Fica advertido o Sr. 

Advogado que o pagamento das diligências deverá ser efetuado 

obrigatoriamente através da Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

disponível no site do TJMT, conforme Provimento 07/2017 da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de impossibilidade de 

pagamento das diligências pelo referido Sistema, em virtude de não 

cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, deverá o Sr. 

Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de Mandados 

desta Comarca, no mesmo prazo, informando a localização exata do 

endereço de cumprimento do mandado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001696-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA THAIS GUERRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para dar inicio a execução de sentença, no prazo de 10 (dez) dias sob 

pena de arquivamento. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010137-68.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES JOANA ANVERSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZARINO JOSE RODRIGUES (EXECUTADO)

 

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 acompanhar o cumprimento do mandado de penhora e remoção. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001460-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA MINEVINO GALDIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para dar inicio a execução de sentença, no prazo de 10 (dez) dias sob 

pena de arquivamento. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1031785 Nr: 2895-58.2018.811.0021

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Josué Rodrigues Jacinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos - SEJUDH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 1031785

Mandado de Segurança

Impetrante: JOSUÉ RODRIGUES JACINTO

Impetrado: Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH

SENTENÇA

1 – Relatório

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JOSUÉ RODRIGUES 

JACINTO contra a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – 

SEJUDH.

Em síntese, o impetrante alega que é recuperando e cumpria pena na 

cidade de Cuiabá, sendo que na data de 24/03/2018 foi transferido para 

esta Comarca. Justifica que o mandado de segurança coletivo nº 

1005255-12.2018.8.11.0000 determinou a suspensão do provimento nº 

01/2018 da CGJ, devendo os recuperando ser transferido de volta à 

penitenciária da Capital. Ademais, sustenta que já cumpriu os requisitos 

para progressão de regime e que o retorno à Capital lhe causaria mais 

transtornos. Por fim, requer a suspensão da transferência, a fim de que o 

impetrante permaneça na Comarca de Água Boa.

Breve relato.

2 – Fundamentação

De plano, verifico que o remédio constitucional impetrado não atende os 

requisitos mínimos para sua apreciação. Explico.

A Constituição Federal estabelece que será concedido mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, que não possa ser 

resguardado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente 

vinculado à pessoa jurídica e que exerça atribuições do Poder Público (art. 

5º, inciso LXIX). Por sua vez, a Lei nº 12.016/09, que regulamenta o 

mandado de segurança individual e coletivo, indica que a petição inicial 

deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei e, especialmente, 

indicar autoridade coatora e a pessoa jurídica que esta integra, se acha 

vinculada ou da qual exerce atribuições (art. 6º, caput). Ademais, será 

considerada autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato 

impugnado ou da qual emane ordem para que o ato seja praticado (art. 6º, 

§3º).

 Dito de outro modo, a petição inicial de mandado de segurança deve 

indicar o agente público investido no exercício de atribuições do Poder 

Público e que emane atos em nome da pessoa jurídica a qual está 

vinculada. Neste viés, o presente caso não preenche os requisitos 

estabelecidos constitucional e legalmente para impetração de mandado de 

segurança, em razão de o impetrante somente ter indicado a pessoa 

jurídica responsável pelo ato possivelmente ilegal.

Destaco que não é o caso da aplicação da teoria da encampação, 

consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça e que permite a emenda à 

inicial para correção da autoridade coatora:

 PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE 

PASSIVA NA AÇÃOMANDAMENTAL. AUTORIDADE DE QUEM EMANA O 

ATO IMPUGNADO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS 

PARA APLICAÇÃO.

 [..]

III - Este Tribunal Superior orienta-se no sentido de que a aplicação da 

teoria da encampação, a qual mitiga a indicação errônea da autoridade 

coatora em mandado de segurança, tem lugar quando presentes os 

seguintes requisitos: (i) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou 

as informações e aquela que determinou a prática do ato; (ii) manifestação 

sobre o mérito nas informações prestadas, e; (iii) ausência de modificação 

na competência constitucionalmente estabelecida. (grifo nosso)

[...]

 (AgInt no RMS 54264 / SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, Julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018)

Isso porque, embora se cogite o reconhecimento da autoridade coatora 

como sendo aquele responsável pela Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos (SEJUDH), a competência originária para apreciação de 

ato emanado por Secretário de Estado é do Tribunal de Justiça local, 

conforme a Constituição Estadual de Mato Grosso, art. 96, inciso I, alínea 

“g”:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

[...]

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do 

Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio 

Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do 
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Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor 

Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da 

Polícia Civil; (grifo nosso)

Com isso, constato ser o caso de indeferimento da petição inicial por 

ilegitimidade da parte, conforme reiterada jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pois o presente caso não preenche 

os requisitos da ação constitucional, uma vez que ausente indicação de 

autoridade coatora, bem como por ser inaplicável ao caso a teoria da 

encampação, tendo em vista que tal hipótese acarretaria a alteração do 

órgão jurisdicional competente para apreciar a demanda:

 MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 

REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO – ATO 

OMISSIVO – autoridade coatora – SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – 

ILEGITIMIDADE – ATO OMISSIVO DA GERÊNCIA DE CARGOS, CARREIRAS 

E REMUNERAÇÃO – PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFICÍO – EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

Erro na indicação da autoridade coatora implica na extinção do mandado 

de segurança sem exame do mérito por ilegitimidade passiva ‘ad causam’, 

quando não atende os requisitos mínimos da teoria encampação. 

Entendimento pacífico do STJ. (grifo nosso) (MS 93250/2015, Des. José 

Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 03/08/2017, DJE 18/08/2017)

Ademais, o ofício 1152/2018/GAB/SAAP/SEJUDH informa a este Juízo que 

o impetrante já foi transferido de volta da penitenciária local para a 

penitenciária Central do Estado.

Esse o quadro, indefiro a petição inicial de mandado de segurança e o 

julgo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 

12.016/09 e do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1031785 Nr: 2895-58.2018.811.0021

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Josué Rodrigues Jacinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos - SEJUDH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) Impretante(s) da sentença de 

fls17/19, dispositivo abaixo transcrito:

 (...)Esse o quadro, indefiro a petição inicial de mandado de segurança e o 

julgo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 

12.016/09 e do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 94554 Nr: 1867-58.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GILBERTO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI ANTONIO PARUSSOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO RUSSO - 

OAB:126185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O objeto desta precatória é a realização de penhora no rosto dos autos do 

processo de código nº 62512 em trâmite na Segunda Vara desta 

Comarca, e foi erroneamente encaminhada à 1ª Vara, razão pela qual, 

DETERMINO a redistribuição desta missiva para a 2º Vara desta Comarca, 

visto ser a competente.

Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 10 de maio de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 79230 Nr: 744-59.2017.811.0020

 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: LUZIA SEVERO DOS ANJOS VELASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, comprovado o direito líquido e certo da Impetrante e 

confirmando a medida liminar outrora concedida pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, e com fundamento no artigo 1º e 

seguintes da Lei 12.016/2009, JULGO PROCEDENTE este Mandado de 

Segurança para tornar efetiva a nomeação de Luzia Severo dos Anjos 

Velasco no cargo de Fiscal de Obras e Postura.Expeça-se incontinenti o 

necessário para o cumprimento da presente sentença.Não obstante a 

Constituição Federal preveja a gratuidade apenas das ações de habeas 

corpus e habeas data de modo expresso (art. 5º, LXXVII), a Constituição 

do Estado de Mato Grosso acrescenta a figura do mandado de segurança, 

nos seguintes termos: “Art. 10. (...) XXII – a gratuidade das ações de 

habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, 

além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei;” 

(grifei).Assim, deixo de emitir juízo condenatório quanto às custas e 

despesas processuais. De igual norte, deixo de emitir juízo de condenação 

no que tange aos honorários advocatícios, com fulcro nas Súmulas 512 e 

105, respectivamente, do STF e do STJ.Sentença sujeita ao reexame 

necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, 

certifiquem-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário.Às providências. Alto Araguaia – MT, 18 de junho de 2018.Ivan 

Lucio AmaranteJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 34072 Nr: 1606-40.2011.811.0020

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILENE CRISTINA CHAGAS LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte devedora, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta 

com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se 

não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, 

no prazo de 15 (quinze) 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.

2. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, CERTIFIQUE-SE 

e EXPEÇA-SE, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

3. Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC/2015, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados.

 4. DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.
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 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 5 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 28677 Nr: 70-28.2010.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FRAGA FILHO, OSIMAR ALVES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:19363

 Autos n. 70-28.2010.811.0020 (cód. 28677).Vistos. 1. REVOGO a prisão 

preventiva do acusado OSIMAR ALVES PEREIRA, qualificado nos autos. 

18. Por outro lado, entendo cabível a aplicação das medidas alternativas 

previstas no art. 319, incisos I e IV do CPP ao acusado, quais sejam, o 

comparecimento mensal neste juízo para informar e justificar suas 

atividades; e a proibição de ausentar-se da comarca em que reside sem 

prévia autorização judicial, sob pena de decretação de prisão 

preventiva.19. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em prol de OSIMAR 

ALVES PEREIRA, CONDICIONADO o seu cumprimento à prévia CITAÇÃO 

pessoal do denunciado para apresentar resposta à acusação e 

INTIMAÇÃO para a audiência de instrução e julgamento designada para o 

dia 25/07/2018, às 14h20min, devendo, após, ser imediatamente colocado 

em liberdade, exceto se por outro motivo deva permanecer preso.20. 

EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA, com o escopo de dar cumprimento às 

presentes determinações, devendo ser instruída com cópia da decisão 

que decretou a prisão preventiva, bem como do pedido de revogação, ora 

analisado e da denúncia.21. Ante ao comparecimento do acusado citado 

por edital, o presente feito retornará ao seu curso em relação ao acusado 

Osimar Alves Pereira, não mais havendo a suspensão do processo e do 

curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 363, §4º, do CPP.23. 

CIÊNCIA ao MPE.24. INTIME-SE o advogado constituído pelo réu da 

presente decisão.25. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 04 de junho de 2018.IVAN LÚCIO 

AMARANTEJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51233 Nr: 414-38.2012.811.0020

 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: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA CARDOSO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. 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 face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 5 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96080 Nr: 2504-09.2018.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] FIXO a título de alimentos provisórios o valor equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo nacional vigente, bem como 50% 

das despesas médicas, hospitalares e farmacológicas, que deverá ser 

pago mensalmente a partir da citação e depositado em conta poupança ou 

corrente indicada pela representante legal da prole. Caso ainda não 

apresentada conta bancária para o devido depósito, INTIME(M)-SE o(a/s) 

requerente(s) para que o faça(m) em 05 (cinco) dias.5. Nos termos do 

artigo 334 do CPC/2015, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 

de Agosto de 2018, às 14h00 (MT).6. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC/2015, para que compareça(m) à 

audiência designada, acompanhado(s) de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 do CPC/2015.7. Havendo desinteresse 

pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) 

dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, 

CPC/2015). 8. CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015).9. 

CIENTIFIQUE-SE o MPE.10. INTIME-SE a advogada da parte requerente.11. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

19 de junho de 2018.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96129 Nr: 2529-22.2018.811.0020

 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: APOLLO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMINIO EM PÓ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA RODRIGUES SOARES - 

OAB:23146/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Assim, não resta caracterizado o relevante fundamento da demanda, 

conforme exigido pelo artigo 7º da Lei 12.016/2009.

11. Ante ao exposto, não vislumbro a presença do fumus boni juris, 

necessário à concessão da liminar pleiteiada.

12. Diante do exposto, NÃO CONCEDO a ordem liminarmente à impetrante.

13. RECEBO a presente ação, eis que presentes os requisitos 

necessários.

14. Por conseguinte, considerando o teor da decisão proferida pela 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, nos autos do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, por intermédio 

do relator do incidente, Desembargador José Zuquim Nogueira, em 

15/03/2018, que determinou a suspensão da tramitação dos processos 

pendentes de julgamento no território do Estado de Mato Grosso, que 

versem sobre “a legalidade de apreensão de mercadoria quando o 

contribuinte descumpre uma obrigação tributária, seja ela de emissão de 

nota fiscal idônea ou, ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em 

razão do regime cautelar administrativo”, DETERMINO a suspensão do 

presente processo, até o deslinde do feito instalado na Seção de Direito 
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Público do E. TJMT.

15. INTIME-SE.

16. CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96129 Nr: 2529-22.2018.811.0020

 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: APOLLO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMINIO EM PÓ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA RODRIGUES SOARES - 

OAB:23146/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao Autor para, no prazo de 5 

dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), emitindo a guia para depósito no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 19 de junho de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 52195 Nr: 1522-05.2012.811.0020

 AÇÃO: 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): J F D DE SOUZA E CIA LTDA - EPP, JOSÉ 

FABIANO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao Autor para, no prazo de 5 

dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), emitindo a guia para depósito no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 18 de junho de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 91554 Nr: 570-16.2018.811.0020

 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: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A S DE OLIVEIRA EPP, ANDREZA SANTOS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente, para, no prazo de 05 (cinco 

dias), providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 50,00 (cinquenta reais). BEM COMO, da audiência designada para o 

dia 22/08/2018 às 13:00horas (MT) que se realizará no CEJUSC desta 

comarca. A guia para o recolhimento deve ser obtida junto à Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias 

on-line", "diligência/emissão de guia de diligência" e o comprovante do 

pagamento deve ser juntado aos autos, no mesmo prazo.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 23566 Nr: 1092-92.2008.811.0020

 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: CELESTRINO RESENDO DOS SANTOS

 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:

 Vistos.

1. INTIME-SE o INSS, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca do pedido de habilitação de fls. 202/204 (art. 9º, CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 7 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 55564 Nr: 1291-41.2013.811.0020

 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: DURVANIL FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA DE OLIVEIRA, ILMA NAVES 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação (fls. 105/112), 

bem como o decurso de prazo para apresentação de constrarrazões 

recursais (fl. 117), REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, procedendo às 

anotações e baixas necessárias, bem como, grafando nossas sinceras 

homenagens.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 8 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58505 Nr: 1287-67.2014.811.0020

 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: CVP, CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAA-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR SPERANZA JÚNIOR 

- OAB:15.290/MT, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17.730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ARTHUR PANIAGO 

DE OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 Vistos.

1. Diante da certidão de fl. 235, REITERE-SE o oficio encaminhado ao 

Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (fl. 218), com o 

objetivo de requisitar, no prazo, improrrogável, de 05 (cinco) dias, rol de 

médicos oftalmologistas atuantes no Município de Rondonópolis/MT, 

fazendo consignar que o não atendimento no prazo assinalado importará 

em responsabilização penal por crime de desobediência.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.
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Alto Araguaia/MT, 15 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 14673 Nr: 962-10.2005.811.0020

 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: OTAVIA CAVALCANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do ofício de fl. 178, EXPEÇA-SE novo Precatório para que seja 

encaminhada com todas as informações necessárias, ao Excelentissimo 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, solicitando o 

pagamento do mesmo.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 11939 Nr: 1836-29.2004.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Balbino de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 Autos n. 1836-29.2004.811.0020 (cód. 11939).

Vistos.

1. ACOLHO a cota ministerial retro, para tanto, INTIME-SE o advogado 

constituído para apresentar justificativa e declinar o endereço atualizado 

do reeducando para a continuação do cumprimento da pena.

2. Após, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

3. Em seguida, VOLTEM-ME conclusos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15512 Nr: 1809-12.2005.811.0020

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM VIEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O bloqueio eletrônico foi autorizado e efetuado, pois o pagamento da 

condenação não se encontra comprovada no processo, porém, o valor 

penhorado é ínfimo diante do valor da dívida, motivo pelo qual foi 

desbloqueado, conforme recibo de protocolamento de ordens judiciais de 

transferências, desbloqueios e/ou reiterações para bloqueios de valores 

anexo.

2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte exeqüente, via remessa postal, 

para no prazo de 30 (trinta) dias, se manifestar sobre os rumos da 

execução, sob pena de arquivamento.

3. Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30051 Nr: 738-96.2010.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH GUIMARÃES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL ANTONIO SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O bloqueio eletrônico requerido foi autorizado e efetuado, pois o 

pagamento da condenação não se encontra comprovada no processo, 

porém, não foi encontrado valor disponível para penhora eletrônica, 

conforme comprovante em anexo.

 2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte exeqüente, via remessa postal, 

para no prazo de 30 (trinta) dias, se manifestar sobre os rumos da 

execução, sob pena de arquivamento.

3. Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 3094 Nr: 111-49.1997.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEY PACHECO DA LUZ, NILSON 

CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7.432/MT, ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - 

OAB:5026/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROTÁSIO JOÃO DA LUZ - 

OAB:4.741, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, nos termos da CNGC, para manifestar no 

prazo de 30 (trinta) dias, acerca do extrato anexo.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96045 Nr: 2481-63.2018.811.0020

 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: CLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Se conhecida a fonte pagadora da parte requerida, OFICIE 

comunicando a obrigação de, doravante, proceder ao desconto mensal do 

alimento provisório encimado e transferi-lo para conta poupança ou conta 

corrente indicado pela parte requerente, conforme legislação de regência.

5. Notadamente acerca do pleito de guarda unilateral da parte requerente, 

anteriormente à sua análise, nos termos do artigo 370 do CPC/2015 e 

ideário do artigo 1º e seguintes do ECA, DETERMINO que a assistente 

social credenciada ao Fórum realize o estudo social da requerente e da 

criança, fornecendo relatório no prazo de 15 (quinze) dias, bem como 

DETERMINO a realização de avaliação psicológica, que deverá ser 

efetuada pela psicóloga deste juízo.

 6. Em tal estudo social a expert pesquisará in locu e descortinará ao juízo 

as condições social, habitacional, estrutural, financeira, escolar, alimentar, 

higiênica, afetiva e outras relevantes a revelar se a guarda sub examine 

atende aos interesses e à proteção do(a/s) menore(s).
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7. EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de domicílio da parte 

requerida, com o escopo de que realize o estudo social do genitor, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

8. Entregue o parecer pela expert social e da avaliação psicológica, 

COLHA manifestação ministerial pelo prazo de 05 (cinco) dias.

 9. Nos termos do artigo 334 do CPC/2015, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 27 de Agosto de 2018, às 15h00 (MT).

10. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

CPC/2015, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 do CPC/2015.

11. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (§5º, art. 334, CPC/2015).

 12. CONSIGNE-SE no mandado e/ou carta precatória 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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-59.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VERONIL DOS REIS MEDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 26/07/2018 , às 14:10 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 20 de junho de 2018. OLIZELMA DAVID DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-58.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VERONIL DOS REIS MEDRADE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 26/07/2018 de 2018 , às 14:20 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 20 de junho de 2018. OLIZELMA DAVID DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-04.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTINA CONSTANTINO DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000020-04.2018.8.11.0020. REQUERENTE: ERNESTINA CONSTANTINO 

DE MORAIS REQUERIDO: OI S/A Vistos. Trata-se de reclamação cível na 

qual objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de falha na 

prestação de serviços, bem como ao restabelecimento de sua linha 

telefônica e serviços de internet. Em sua contestação, a reclamada 

limita-se a aduzir que não houve qualquer prática ilícita de sua parte, uma 

vez que, por motivos alheios a disponibilização do serviço, não tem como 

garantir a prestação total 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 NCPC, 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. REJEITO 

A PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA, arguida pela empresa ré, 

eis que a demanda em tela prescinde de perícia judicial ante a farta prova 

documental acostada nos autos. Resumidamente, aduz a parte reclamante 

que a velocidade de sua internet começou a oscilar e em alguns dias não 

haver conexão impedindo assim seu uso continuo e normal. Aduz que 

buscou através de uma empresa terceirizada os reparos necessários, 

porém não obteve êxito, vindo a ter a linha cancelada de forma unilateral 

pela reclamada. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe A reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que houve falha na prestação de serviço por parte da 

reclamada, ao não fornecer a consumidora um serviço de qualidade, e da 

forma contratada. A Turma Única Recursal de Mato Grosso, assim se 

manifestou sobre o tema em julgamento: ?RECURSO INOMINADO ? 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA ? FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ? 

INTERNET INOPERANTE ? SINAL INSUFICIENTE ? ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. Nas relações de consumo, por expressa disposição 

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

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

destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Com base no disposto no art. 6º, inciso VIII e 14, 

ambos do CDC, não havendo evidências de que o serviço de internet foi 

prestado de forma adequada. Não há também prova de que o sinal de 

internet esta operante e que a velocidade correspondia com o pactuado, 

razão pela qual o ato ilícito encontra-se caracterizado. Como salientado na 

sentença atacada: ?A propósito, houve, sim, prática abusiva por parte da 

reclamada já que anunciou o produto, em encarte, constando um valor 

atribuído a uma velocidade pré-determinada, justamente para atrair o 

consumidor e, ao invés de honrá-lo, frustrou objetivamente o reclamante. 

A reclamante acreditou na seriedade da empresa reclamada que, aliás, foi 

mitigada com o seu próprio comportamento malicioso?. SERVIÇO DE CALL 

CENTER INADEQUADO E INEFICIENTE ? DANO MORAL IN RE IPSA. O tempo 

excessivo despendido em ligações destinadas ao call center, em razão da 

ineficiência do serviço, objteivanto resolver administrativamente o 

problema sem o devido sucesso, é suficiente para a presunção do dano 

moral subjetivo (dano in re ipsa). Precedentes jurisprudenciais (TRU TJMT 

0019037-47.2011.811.0001, TJRS 70040912214 e Enunciado n. 1.6 das 

Turmas Recursais do TJPR). VALOR FIXADO EM MONTANTE QUE ATENDE 

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ? 

QUANTUM MANTIDO. Na fixação do montante da condenação a título de 

reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade 

econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o 

enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da 
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medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Como preconiza a 

jurisprudência do STF: "o valor da indenização há de ser eficaz, vale 

dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a 

capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força 

desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível 

ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua 

sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de 

satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, 

como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam 

critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do 

dano à pessoa" (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 

28/11/2006). Assim, deve ser mantido o valor da indenização arbitrada em 

R$3.000,00, visto que atende a esses critérios, bem como aos princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão?. VERBAS SUCUMBENCIAIS. 

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente arcará com 

as custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 15% 

sobre o valor da condenação, em atenção aos critérios do artigo 20, § 4°, 

do CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Cuiabá, 18 de agosto de 

2014. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Relator? (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 235797420128110001/2014, HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2014, 

Publicado no DJE 18/08/2014). A responsabilidade da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: ?O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.? Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

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

a reclamada não forneceu os serviços adequados e com a qualidade 

contratada pela reclamante. No que pertine aos danos morais, a reparação 

do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal 

de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso 

VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser 

observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da 

reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da cobrança indevida efetivada pela reclamada, sendo desnecessária, 

nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: ?APELAÇÃO 

CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 

DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO.? (Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado 

em 31/01/2012) (grifei) No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

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

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

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro 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. Diante do 

exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO a 

preliminar de mérito suscitada, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), 

bem como CONDENO a ré a restabelecer o serviços, caso ainda seja este 

o desejo da autora e se viável a ambas, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias a contar do transito em julgado. 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

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 54664 Nr: 291-06.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA - MT

JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS Nº 291-06.2013.811.0020 – CÓD. 54664

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): FABIO DA SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Fabio da Silva, Cpf: 02471535160, Rg: 

1.990.909-8 SSP MT Filiação: Jovaci Maria da Silva, data de nascimento: 

08/10/1986, brasileiro(a), natural de Goiânia-GO, convivente, chapeiro ( 

dc* ), Endereço: Travessa Lucrecio, S/nº, Qd. 24, Lt. 04, Bairro: Vila 

Esperança, Cidade: Santa Rita do Araguaia-GO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do denunciado da sentença condenatória 

proferida.

 SENTENÇA: “VIII – Dispositivo. 19. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido descrito na denúncia, para CONDENAR o réu Fábio 

da Silva, qualificado nos autos, pela prática do crime descrito art. 129 do 

Código Penal. VIII.I – Da dosimetria da pena 20. Nos termos dos arts. 59 e 

68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena para o crime encontrado. 

Circunstâncias judiciais. 21. A culpabilidade do réu é normal ao tipo, assim 

como as circunstâncias do crime. A (s) consequência (s) do crime não 

desfavorece (m) ao réu, pois próprias do crime. A personalidade do réu 

não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos 

característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a conduta 

social do réu. Quanto aos antecedentes criminais, embora haja nos autos 

extratos referentes às condutas delituosas, não se pode concluir que este 

os possuí, ante a ausência de transito em julgado. Os motivos do crime 

são comuns à espécie. Avaliando o comportamento da vítima, ressai que 
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ela em nada contribuí para eclosão do crime. Assim, não sendo todas as 

circunstâncias judiciais favoráveis, APLICO a pena-base no mínimo legal, 

ou seja, em 03 (três) meses de detenção. b) Circunstâncias legais: 

atenuantes e agravantes. 22. Verifico que não há atenuantes, bem como, 

não se fazem presentes as agravantes previstas no artigo 61 do Código 

Penal. c) Causas de diminuição e aumento. 23. Não existem causas de 

diminuição e ou/ aumento a serem consideradas. VIII.II – Do regime. 24. 

FIXO o regime aberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, 

“c”, do Código Penal Brasileiro. VIII.III – Da substituição da pena privativa de 

liberdade e da suspensão condicional da pena. 25. Não preenchidos os 

requisitos necessários, pois presente a violência à pessoa, DEIXO de 

aplicar os benefício do art. 44 do CP. Entretanto, muito embora cabível no 

presente caso a aplicação do benefício denominado suspensão 

condicional da pena (art. 77, CP) consoante realidade desta Comarca, 

benefício para o acusado é permanecer no regime aberto/semiaberto, vez 

que, em razão de aqui não haver casa do albergado/colônia agrícola ou 

industrial, são impostas ao condenado em regime aberto ou semiaberto 

algumas condições como, respectivamente: As condições são: a) 

recolher-se diariamente em sua residência até as 20h00, dela saindo 

somente após 5h00 da manhã seguinte, dela não podendo sair, salvo para 

participar de atividades religiosas, educacionais e/ou em razão de 

trabalho, de tudo trazendo justificativa/comprovante aos autos; b) não se 

ausentar da Comarca, sem expressa autorização judicial; c) não 

freqüentar ambientes de reputação duvidosa, a exemplo de bares, boates, 

casas de show’s, casas de jogos de azar, zonas do baixo meretrício e 

similares; d) não se dar ao consumo de bebida alcoólica e/ou quaisquer 

outras drogas; e) não portar armas de quaisquer espécies, abstendo-se, 

obviamente, da prática de contravenção penal ou crime; f) não mudar de 

residência sem prévio aviso a este Juízo; g) apresentar-se 

BIMESTRALMENTE, entre às 17h00 e às 19h00, na sede da Cadeia Pública 

desta urbe, para justificar sua atividade em folha de controle 

obrigatoriamente implantada pela Diretoria do Ergástulo Público local, 

devendo já no próximo dia útil a esta solenidade lá comparecer(em) com 

cópia deste termo. Assim, se faz muito mais vantajoso cumprir tais 

condições por 03 (três) meses do que ter a pena suspensa por no mínimo 

02 (dois) anos, correndo o risco, ainda, de ver-lhe aplicado o §1º do art. 

78 do CP.”

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, Cassirene Vicente 

Miranda Rodrigues, Gestora Judiciária, digitei.

Alto Araguaia - MT, 20 de junho de 2018.

Cassirene Vicente Miranda Rodrigues

Gestora Judiciária

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93298 Nr: 3140-50.2014.811.0008

 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: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE LIMA JOAQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209551

 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.: 117473 Nr: 6279-39.2016.811.0008

 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: MARILEIA CRISTINA DA SILVA TURCHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103493 Nr: 3780-19.2015.811.0008

 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: VALDIRENE RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99426 Nr: 1295-46.2015.811.0008

 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: ANA DANTAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ROBERTO9 SILVA E 

TAQUES - OAB:17.504, RODRIGO PINHEDO HERNANDES - OAB:19124/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135794 Nr: 2026-37.2018.811.0008

 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: ELIANE LAUDELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERV. DE B. DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, GILMAR LUIZ ZANATTA - OAB:23.374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97148 Nr: 6093-84.2014.811.0008
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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: WILSON MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95399 Nr: 4781-73.2014.811.0008

 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: JOSUE FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT, FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE B. DO 

BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101620 Nr: 2652-61.2015.811.0008

 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: HIRINI LOPES DE SOUZA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7622/MT, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127205 Nr: 4853-55.2017.811.0008

 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: LEONIDIO PEREIRA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103377 Nr: 3690-11.2015.811.0008

 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: HILOILZE CELESTINA DE JESUS GARBIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46951 Nr: 3117-46.2010.811.0008

 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: MARIA MODESTO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 I. Processo em ordem.

 II. Cumpra-se integralmente a última decisão exarada nos autos.

III. Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109240 Nr: 1281-28.2016.811.0008

 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: RAFAELA DA SILVA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jorge luiz zanatta piassa - 

OAB:24671

 Vistos e etc.

1. Recebo a inicial.

2. Indefiro o requerimento formulado pela Defensoria Pública, no sentido de 

que seja requisitado o CPF da requerida junto à Receita Federal diante da 

óbvia escassez de dados da demandada, havendo a autora, na ocasião, 

fornecido somente o nome da requerida.

3. Na sequência, proceda-se à citação/intimação da requerida por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, observando-se o que dispõe o art. 232 e 

incisos do CPC.

4. Após, decorrido havendo ou não manifestação, conclusos para 

deliberações.

 Cumpra-se. Expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129315 Nr: 6168-21.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-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 a promover a 

diligencia do senhor Oficial de Justiça, conforme certidao:

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico eu, oficial de justiça que deixei de cumprir o r. mandado expedido 

pelo MM Juiz de Direito da 1 Vara, por falta de numerários para custear as 

despesas de condução.

 Certifico ainda, as despesas de diligência para o cumprimento do 

presente mandado perfaz o valor de R$ 43,80 (duzentos e quarenta e três 

reais e oitenta centavos), que deverá ser depositada através de guia de 

deposito TJ/MT.

Barra do Bugres - MT., 17 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85332 Nr: 1262-27.2013.811.0008

 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: OMERO XAVIER DE BARROS

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104597 Nr: 4526-81.2015.811.0008

 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: ROZANGELA APARECIDA DE MEDEIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106577 Nr: 5861-38.2015.811.0008

 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: REGINA APARECIDA FERREIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97156 Nr: 6101-61.2014.811.0008

 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: VOLNEI GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123231 Nr: 2736-91.2017.811.0008

 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: MARIA HELENA DE ARAUJO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE B. DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por Maria Helena de Araujo 

Batista em face do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores 

de Barra do Bugres, todos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, a parte autora fora devidamente 

intimada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação, 

consoante certidão de fls. 45.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante atestam as certidões de fls. 

84 e 86.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87999 Nr: 3773-95.2013.811.0008

 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: IRENE DA SILVA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:MT-6105, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16428, 

Valdomiro Jorlando Junior - OAB:11129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.13. Deixo 

de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza dos 

benefícios da gratuidade da justiça.143. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54974 Nr: 1173-38.2012.811.0008

 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: SEVERINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES PEREIRA 

CARDOSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Dê-se vistas dos autos à parte autora para manifestar-se no prazo legal.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 3554 Nr: 888-36.1998.811.0008

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISIS LAURINDO SILVA JÚNIOR, ASSAD 

CARAN NETO

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da devolução da Carta Precatória, sem o devido cumprimento por 

falta do recolhimento referente a diligência do Oficial de Justiça. Sendo 

assim intime o autor na pessoa de seu advogado para requerer o que de 

direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86515 Nr: 2315-43.2013.811.0008

 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: ASSOCIAÇÃO CULTURAL BARRENSE - INST. 

EDUCACIONAL E FILANT. DE DIREITO PRIVADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face do expediente retro, intime as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136365 Nr: 2375-40.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE BISPO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da certidão retro, onde consta que o requerido comprovou o 

pagamento do saldo remanescente no valor de R$ 780,06 (setecentos e 

oitenta reais e seis centavos). Sendo assim, intime o autor para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da decisão de p.44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117537 Nr: 6320-06.2016.811.0008

 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: ADEMARIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134042 Nr: 1009-63.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNOPAR - Universidade Norte Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELA VIANA BOIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...
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1. Trata-se de ação de Execução por Quantia Certa proposta por Editora e 

Distribuidora Educacional S/A, Incorporadora da União Norte do Paraná de 

Ensino LTDA e Atual Mantedora da UNOPAR- Universidade Norte do 

Paraná, em face de Isabela Viana Boin (qualificados nos autos).

2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 104 fora 

determinado à parte autora emendar a inicial para juntar aos autos 

instrumento procuratório, sob pena de indeferimento da inicial e extinção 

do feito.

 3. Devidamente intimada, a autora não aportou aos autos o referido 

documento, trazendo apenas o substabelecimento (fls. 106).

 4. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. De proêmio, pelo que se colhe dos autos, a parte demandante não 

aportou aos autos o devido instrumento procuratório, deixando de cumprir 

o determinado às fls. 104. Sendo assim, à luz do artigo 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, se o autor não cumprir a diligência, o 

juiz indeferirá a petição inicial, o que se amolda perfeitamente ao presente 

caso.

6. Outrossim, cumpre dizer que a legislação processual civil em vigor é 

clara ao disciplinar os modos de extinção do processo, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 924, I, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção da execução por indeferimento da 

petição inicial.

7. Feitas tais considerações, e, considerando que a parte autora não 

cumpriu a diligência determinada, mesmo após ser intimada, evidencia-se 

que a extinção do processo nos termos dos artigos 321, parágrafo único 

c/c 924, I, do Estatuto Processual Civil vigente, é medida a ser imposta.

8. Diante do exposto, indefiro a inicial, e, por conseguinte, julgo EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 924, I, do Código de Processo Civil.

 9. Custas pendentes, pela requerente.

10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135500 Nr: 1850-58.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS, 

WALISSON FELIPE MAZETE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 Posto isso, sem prejuízo de reanálise do tema após ultimada a instrução, 

por ora, não há qualquer nulidade a pronunciar.Expeça-se o necessário 

para a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o 

dia 05/julho/2018 (fl. 204).Remetam-se as informações imediatamente ao i. 

Relator (Habeas Corpus nº 1006403-58.2017.8.11.0000).Barra do 

Bugres/MT, 19 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.: 6961 Nr: 1460-21.2000.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BANDEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Intimação da defesa para no prazo de 03(três)dias apresentar os 

memoriais finas.

 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

 ulosidade do fato criminoso e da necessidade de assegurar-lhe a 

aplicação penal .No mais, conforme reiterada jurisprudência, apenas bons 

predicados não justificam a concessão da liberdade quando presentes 

fundamentos para preventiva, como é o caso vertente.Destarte, ante a 

ocorrência de elementos comprobatórios da materialidade, plausíveis 

indícios de autoria e fundamento da prisão cautelar, bem assim o disposto 

na norma dos arts. 312 e 316, ambos do CPP, o indeferimento da 

pretensão de veiculada é medida que se impõe.Expeça-se o necessário 

para a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o 

dia 06/agosto/2018 (fl. 140).Barra do Bugres/MT, 19 de junho de 

2018.João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-23.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GONCALVES OAB - MT0002933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

“que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de 

direito,para o regular andamento do feito. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária. Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000817-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 12230266 .“ JULGO EXTINTA a presente ação 

Querela Nullitatis, o que faço com fundamento nos artigos 51, inciso II e 59, 

da Lei n. 9.099/95 c/c Enunciado 8 do Fonaje.)....” 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: 1000656-40.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR NONATO QUEIROZ - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 12219463 .“ INTIME-SE a parte autora, 

pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize o 

prosseguimento do feito, 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. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000610-51.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDA DO CARMO SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho OAB - MT0006459A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL OAB - MT14337/O (ADVOGADO)

SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES OAB - MT0012771A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 12796250 “...JDiante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LENILDA DO 

CARMO SILVA – ME (RV NET) na ação indenizatória proposta em 

desfavor de NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA., e condeno a reclamada ao 

pagamento de R$ 1.410,00 (um mil, quatrocentos e dez reais), a título de 

dano material, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE 

desta da data do desembolso (31-05-2017), bem como juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (07-08-2017), c/c o artigo 

406 do C.C e art. 161, § 1º, do CTN. Por consequência, extingo o processo 

com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios nesta fase 

processual (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, certifique-se e 

arquivem-se.Publicação no PJE.Maria Ap. Ramos Santana Gestora 

Judiciária Substituta , Matrícula 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-51.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDA DO CARMO SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho OAB - MT0006459A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL OAB - MT14337/O (ADVOGADO)

SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES OAB - MT0012771A 

(ADVOGADO)

 

o presente expediente tem por finalidade de intimar as partes da 

r,sentença ID do documento 12796250"... Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LENILDA DO 

CARMO SILVA – ME (RV NET) na ação indenizatória proposta em 

desfavor de NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA., e condeno a reclamada ao 

pagamento de R$ 1.410,00 (um mil, quatrocentos e dez reais), a título de 

dano material, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE 

desta da data do desembolso (31-05-2017), bem como juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (07-08-2017), c/c o artigo 

406 do C.C e art. 161, § 1º, do CTN. Por consequência, extingo o processo 

com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios nesta fase 

processual (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, certifique-se e 

arquivem-se.Publicação no PJE."" Maria Ap. Ramos Santana Gestora 

Judiciária Matrícula 3321

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85731 Nr: 4229-11.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS, FAZENDA 

NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULCI SANT ANA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DIOGO CYRILLO DA SILVA 

- OAB:RS/ 33506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 27,subscrita pela Sra. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1710 Nr: 1574-62.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHERSSARENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI VALDEMAR VELKE, IRES TEREZINHA 

VELKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, DANIELA KUHN SARMENTO COSTA - OAB:5879-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622, MICHELI JULIANA NOCA - OAB:7622

 Código nº 1710

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso de apelação 

interposto, INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63116 Nr: 1112-17.2013.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL LUIZ THOMAS WERLE, LIDIANE PEREIRA 

DUARTE, CLEIDE MOREIRA GUIMARÃES DO NASCIMENTO, 

NIPOFLEX-CAMPO NOVO CORRESPONDENTES FISCAL ADMINISTRATIVO 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS 

- OAB:16405, THIAGO SABIONI VALADARES - OAB:16.218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149.311 -SP

 Código nº 63116

DESPACHO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca da proposta de acordo de fl.406.

2. Após, se for o caso, manifeste-se o requerente.

3. Em seguida, façam os autos conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62820 Nr: 806-48.2013.811.0050

 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: VALDEMIR GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10057/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19.Ante o exposto, com fundamento no artigo 487 inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, ficando 

a(o) autor(a) isenta do pagamento das custas e despesas processuais, 

por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária 

Gratuita.20.Pela sucumbência, condeno o requerente no pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 
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que fixo, com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do 

art.85, §8º do CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 

98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita.21.P. I.C.22.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32195 Nr: 2254-95.2009.811.0050

 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 AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER BENDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTO - OAB:7.032 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Bruno dos Santos - 

OAB:17.327/MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8.745-B/MT, RENAN 

PHELIPE SANTOS VILELA - OAB:21.310/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA 

- OAB:7900/O, TERCIO BENDE RODRIGUES - OAB:9460-MT

 Código nº 32195

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Intime-se o requerido para, querendo, manifestar-se em 05 dias, acerca 

da Carta Precatória aportada aos autos.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e façam os autos conclusos para 

sentença.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78438 Nr: 4284-93.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN ALVES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pela parte autora em 

face do requerido, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, deixou a parte autora de promover atos e 

diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono da causa 

por mais de 30 (trinta) dias, inclusive após de intimada pessoalmente 

conforme AR encartado aos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Conforme se verifica na certidão constante nos autos, a parte autora, 

apesar de devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, 

manteve-se inerte, obstando assim, o andamento regular do feito.

Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento ao 

presente, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente.

Proceda-se às baixas e formalidades devidas.

Sem prejuízo, desentranhe-se o despacho que antecede esta sentença (f. 

não numerada), eis que não se trata de processo concluso no período 

antecedente a saída dessa magistrada para usufruto de compensatórias.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97635 Nr: 979-96.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BRINGHENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de busca e apreensão de bem móvel ajuizada pela parte 

autora em face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito seguiu o devido tramite processual, de modo que às f. 231 a parte 

autora informou que o requerido realizou o pagamento das parcelas em 

atraso, oportunidade em que pugnou pela extinção do feito.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos com a devida diligencia observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto o conflito existente na presente 

demanda.

Dessa forma, indubitável que o requerido reconheceu a procedência do 

pedido, quando pagou a dívida informada na exordial.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, considerando quitada a dívida objeto 

da presente, e, via de consequência, determino o desbloqueio judicial do 

veículo descrito na exordial por meio do Sistema Renajud.

Custas e despesas processuais pela parte autora.

Desentranhe-se o despacho de f. 24 (não numerada), eis que se trata de 

processo que não se encontrava concluso em gabinete quando da saída 

dessa magistrada para usufruto de suas compensatórias.

Transitada em Julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70500 Nr: 3604-45.2014.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOUSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora 

manteve-se inerte ao chamado judicial, conforme se vê na certidão de f. 

39 - não numerada.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte requerente abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte (f. 39 - não 

numerada).

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

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

Eventuais custas e honorários em desfavor do requerente.
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Sem prejuízo, desentranhe-se o despacho de f. 40 (não numerada), eis 

que não se trata de processo concluso no período antecedente a saída 

dessa magistrada para usufruto de compensatórias.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93611 Nr: 3954-28.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11.054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 29).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 29, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que não foi regularizada a triangularização processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Sem prejuízo, desentranhe-se o despacho de f. 30 (não numerada), eis 

que não se trata de processo concluso no período antecedente a saída 

dessa magistrada para usufruto de compensatórias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96581 Nr: 442-03.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 23).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 23, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que não foi regularizada a triangularização processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Sem prejuízo, desentranhe-se o despacho de f. 24 (não numerada), eis 

que não se trata de processo concluso no período antecedente a saída 

dessa magistrada para usufruto de compensatórias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62069 Nr: 24-41.2013.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TWA ASSUNTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pela parte autora em 

face do requerido, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, deixou a parte autora de promover atos e 

diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono da causa 

por mais de 30 (trinta) dias, inclusive após de intimada pessoalmente 

conforme AR encartado aos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Conforme se verifica na certidão constante nos autos, a parte autora, 

apesar de devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, 

manteve-se inerte, obstando assim, o andamento regular do feito.

Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento ao 

presente, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente.

Proceda-se às baixas e formalidades devidas.

Sem prejuízo, desentranhe-se o despacho que antecede esta sentença (f. 

não numerada), eis que não se trata de processo concluso no período 

antecedente a saída dessa magistrada para usufruto de compensatórias.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94144 Nr: 4268-71.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

De início, proceda-se a correção da conclusão do feito, eis que se trata de 

andamento "35" que não foi possível alteração por já constar tal 

andamento em 06/04/2018.

Assim, cancele-se o andamento de 06/04/2018, alterando o andamento de 

07/06/2018 para "35".

Quanto mais, analisando o conteúdo do documento de f. 28, observa-se 

que a parte autora noticiou a realização de acordo com a parte requerida, 

todavia, não consta no pleito informado a assinatura da parte contrária.

Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias, junte 

aos autos o termo de acordo realizado entre as partes, devidamente 

assinado, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98555 Nr: 1369-66.2018.811.0050

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CICERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1369-66.2018.811.0050(Código 98555)

Autor: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Requerido: José Cícero da Silva

Vistos em correição.

Defiro o pedido e determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias.

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o autor 

deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo de 5 dias.

Caso o autor não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 485, III, § 2°, do CPC.

Sem prejuízo, desentranhe-se o despacho de f. 44 (não numerada), eis 

que se trata de processo que não se encontrava concluso quando da 

saída dessa magistrada para usufruto das compensatórias do mês de 

maio/2018.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 19 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96052 Nr: 94-82.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IURY SIMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, com 

fundamento no artigo 66 da Lei n. º 4.728/65 e no 2° e seus parágrafos do 

Decreto-lei n. º 911/69 (observada a alteração feita pela Lei 10.931/2004), 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, declarando rescindido o contrato e consolidando 

nas mãos da requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem 

descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva. Levante-se o 

depósito judicial, devendo ser observado o disposto no artigo 3° parágrafo 

1° do Decreto Lei n° 911/69.Oficie-se ao DETRAN respectivo, 

comunicando estar o autor autorizado a proceder à transferência a 

terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos, 

ou, se pretendida a substituição, sejam anexadas cópias autenticadas dos 

mesmos aos autos.CONDENO o requerido nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, que, na forma do § 

2.º do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações e baixas de estilo e consequente arquivamento dos 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Com o transito em julgado, 

arquive-se o feito com as comunicações necessárias.Sem prejuízo, 

desentranhe-se o despacho de f. 44 (não numerada), eis que se trata de 

processo que não se encontrava concluso quando da saída dessa 

magistrada para usufruto das compensatórias do mês de maio/2018. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo 

Novo do Parecis/MT, 19 de junho de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da 

CunhaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90921 Nr: 2375-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Ourinvest SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUFABRIL CONSTRUTORA E 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT

 Autos n° 2375-45.2017.811.0050(Código 90921)

Exequente: Banco Ourivenst S/A

Executado: Construfabril Construtora e Prestadora de Serviços Ltda.

Vistos em correição.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

pela parte exequente em face do executado, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Às f. 25 foi expedido mandado de citação.

Às f. 26-27 a parte autora apresentou termo de acordo realizado entre as 

partes que coloca fim no presente litígio.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Pois bem, conforme relatado pelo exequente às f. 26, e, considerando a 

procuração assinada pela parte executada às f. 27 verso, as partes 

transigiram amigavelmente acerca do litígio constante na presente 

demanda.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 26-27, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC.

 Custas judiciais conforme acordado.

Atente-se ao cumprimento do Provimento 40/2017/CGJ.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 04 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40172 Nr: 427-44.2012.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 71 - não numerada).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 71 (não numerada), uma vez que entendo 

desnecessário suscitar o contraditório porque, além de alongar 

indevidamente o curso da lide, uma vez que não foi regularizada a 

triangularização processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.
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Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Sem prejuízo, desentranhe-se o despacho de f. 72 (não numerada), eis 

que não se trata de processo concluso no período antecedente a saída 

dessa magistrada para usufruto de compensatórias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40628 Nr: 879-54.2012.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI DA CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora 

manteve-se inerte ao chamado judicial, conforme se vê na certidão de f. 

67.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte requerente abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte (f. 67).

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

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

Eventuais custas e honorários em desfavor do requerente.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Sem prejuízo, desentranhe-se o despacho de f. 30 (não numerada), eis 

que não se trata de processo concluso no período antecedente a saída 

dessa magistrada para usufruto de compensatórias.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35114 Nr: 1903-88.2010.811.0050

 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: INTERMANUS AÇÃO EDUCACIONAL E EMPRESARIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819-MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR NEPOMUCENO DA 

COSTA - OAB:17283, DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - OAB:7313-MS, 

EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - OAB:12.819/MS

 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 sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 23109 Nr: 3378-21.2006.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALFLOR INÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER BENDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 

- OAB:60.888/PR, JOSE ALBARI SLOMPO DE LARA - OAB:6668, JOSE 

ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA - OAB:6.891/PR

 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 AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73285 Nr: 1112-46.2015.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, 5ª VARA CÍVEL DE TANGARA 

DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINTO

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

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94180 Nr: 4289-47.2017.811.0050

 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: ELIZABETH ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/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 as partes para que se manifestem 

sobre o laudo médico pericial acostado nos autos, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 15443 Nr: 2362-03.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO JOSÉ PERIN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - 

OAB:7197-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 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 13750 Nr: 701-86.2004.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR GALIASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO T. DE 

MAEDA - OAB:20.912-PR

 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 advogado da parte autora, para que 

no prazo de 05 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60043 Nr: 1026-80.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA INCORPORADORA DA 

BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMEAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA -ME, JOSÉ ARILDO BATISTELA, NELCI MARIUSSI, ARCADIO JOÃO 

BOTH, FLAVIA MEDINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:166496, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:5.841/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 advogado da parte autora, para que 

no prazo de 05 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36806 Nr: 158-39.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA PLANT SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COM. 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECLAIR DIAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13.448/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-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 o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 05 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94413 Nr: 4425-44.2017.811.0050

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANTINO BAIOTO, APARECIDA RIBEIRO DOS 

SANTOS BERTO, CARLOS AUGUSTO FLORENCE DE FARIAS, EDOIL DA 

SILVA JOHANN, IRTO CENCI, CELI SEGATTO MALLMANN, MAGNA 

HENRIETE BOEMECKE JACOBOWSKI, ROSANA SEGALOTTO, LURDES 

JONER ENZWEILER, JOSÉ ISAIR GODOI, MARIA APARECIDA DE 

ASSUNÇÃO, MARISA SEGATTO JOHANN, MARA CRISTINA MARTINS 

XAVIER BARBOSA, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO, SANDRA 

JOSEFINA PAIM TEIXEIRA, TEREZA MARIA DOS SANTOS SILVA, ROSANE 

DE FÁTIMA ZALTRON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA - FILIAL CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73082 Nr: 995-55.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRONILHA FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:PROC. FED. INSS

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o documento acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98361 Nr: 1282-13.2018.811.0050

 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): FARMÁCIA AVENIDA LTDA ME, JOAO 
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ROBERTO GARCIA, VERA LUCIA FALEIROS CRUZ GARCIA, Amanda Cruz 

Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36195 Nr: 2984-72.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/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 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o documento acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 14851 Nr: 1788-77.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR, EDSON 

HEINZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES JOSÉ GEIER - 

OAB:4911, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057, Nelir Fátima 

Jacoboswski - OAB:OAB / 3.437, TASSIA DE AZEVEDO BORGES - 

OAB:OAB/MT 12296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7300-B, RUY 

OTTONI RONDON JUNIOR - OAB:5.637

 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.: 25018 Nr: 1654-45.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKELINE RODRIGUES NASCIMENTO DE 

BRITO

 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:

 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):

 Cod. Proc.: 1543 Nr: 1408-30.1999.811.0050

 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: MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON, VERGINIO 

BENETTI, SOCIEDADE BENETTI, LUIZ ANDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$631,10 (seiscentos e trinta e um reais e dez centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 952. Fica cientificado de 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70062 Nr: 3278-85.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE FERNANDES DA SILVA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8.404/MT, LUCINEIA RODRIGUES SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:MAT. 1873226

 Autos nº: 3278-85.2014.811.0050 (Código 70062)

Exequente: Alaide Fernandes da Silva Bispo

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Defiro o requerimento de f. 59.

Assim, proceda-se as anotações necessárias.

Sem prejuízo, cumpra-se a decisão de f. 58.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 22 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000622-96.2018.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

EDINARA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Autos nº 1000622-96.2018.8.11.0051 Cobrança Despacho. Vistos etc. 

Com a devida vênia ao Subscritor, após o julgamento do RE 631240, o STF 

firmou entendimento, com repercussão geral, da necessidade de prévio 

requerimento administrativo para configuração do interesse de agir, e 

assim poder ingressar em Juízo. Dessa forma, ainda que a Requerente 

tenha carreado aos autos o prévio requerimento administrativo, nota-se 

importante circunstância a impedir o recebimento imediato de sua 

pretensão. É que o pedido administrativo foi protocolizado apenas um dia 

antes do ajuizamento da ação, de forma que não se pode advogar pela 

negativa da Requerida, porquanto, sequer encerrado foi o procedimento 

administrativo. Assim sendo, mostra-se mesmo impossível o recebimento 

da inicial, conforme já decidido pela jurisprudência: “Nas ações ajuizadas 

após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF (03/09/2014), a 

orientação do Supremo Tribunal Federal é pela 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.” (Ap 132736/2017, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Isso posto, INTIME-SE o Requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, comprovando nos 

autos o prévio requerimento administrativo, com eventual negativa do 

Requerido, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 5 de junho 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000622-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDINARA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Autos nº 1000622-96.2018.8.11.0051 Cobrança Despacho. Vistos etc. 

Com a devida vênia ao Subscritor, após o julgamento do RE 631240, o STF 

firmou entendimento, com repercussão geral, da necessidade de prévio 

requerimento administrativo para configuração do interesse de agir, e 

assim poder ingressar em Juízo. Dessa forma, ainda que a Requerente 

tenha carreado aos autos o prévio requerimento administrativo, nota-se 

importante circunstância a impedir o recebimento imediato de sua 

pretensão. É que o pedido administrativo foi protocolizado apenas um dia 

antes do ajuizamento da ação, de forma que não se pode advogar pela 

negativa da Requerida, porquanto, sequer encerrado foi o procedimento 

administrativo. Assim sendo, mostra-se mesmo impossível o recebimento 

da inicial, conforme já decidido pela jurisprudência: “Nas ações ajuizadas 

após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF (03/09/2014), a 

orientação do Supremo Tribunal Federal é pela 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.” (Ap 132736/2017, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Isso posto, INTIME-SE o Requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, comprovando nos 

autos o prévio requerimento administrativo, com eventual negativa do 

Requerido, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 5 de junho 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000774-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE MARIA ALVES DE SOUZA (EMBARGANTE)

RICARDO NUNES DE SOUZA (EMBARGANTE)

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000774-47.2018.8.11.0051 Embargos Despacho. Vistos etc. Em 

consulta ao sistema de controle de arrecadação, constatou-se que a guia 

emitida para o pagamento das custas processuais ainda estaria em 

aberto. Tal hipótese pode decorrer da demora do próprio sistema em 

reconhecer a quitação regular da guia. Ocorre que, da breve análise dos 

autos, não se viu o comprovante do recolhimento da guia, de maneira que, 

ao menos até o presente momento, não se sabe se houve, ou não, a 

quitação das custas processuais. Assim, INTIMEM-SE os Embargantes, só 

na pessoa de seu ilustre Procurador, para que apresente cópia do 

comprovante do recolhimento da guia, para que assim possam ser 

processados os presentes embargos à execução. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de junho 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000480-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA MARIA DENUNCIO PERRUT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000480-92.2018.8.11.0051 Embargos à Execução Fiscal 

Decisão. Vistos etc. Embora já tenha decidido em sentido contrário, por 

entender que, em princípio, os embargos não haveriam de impedir o 

seguimento dos atos expropriatórios, tem-se que, também pelas 

particularidades do feito - em que já se conseguiu o bloqueio eletrônico de 

valores suficientes para a quitação da dívida tributária, havendo, ainda, 

impugnação à pertinência da penhora -, a hipótese mais correta é mesmo 

a de ser determinada a suspensão da Execução Fiscal. Por outro lado, 

antes da oitiva do Embargado, não há falar-se em liberação do valor 

penhorado, já que tal pedido, em sendo acolhido, poderá não mais ser 

revertido se, com as razões que eventualmente se apresentarem contra 

tal impugnação, decidir-se pela pertinência do bloqueio. Assim, RECEBO os 

embargos opostos por Enedina Maria Denuncio Perrut, devidamente 

qualificada, em face do Município de Campo Verde/MT, ente público 

igualmente qualificado. DETERMINO a suspensão da execução apensa, 

juntando-se cópia desta decisão nos autos correspondentes. INDEFIRO, 

por ora, o pedido de liberação do valor penhorado, comprometendo-me, 

porém, à reanálise do pedido se, com a resposta, ficar evidenciada alguma 

das hipóteses de impenhorabilidade. Sem prejuízo, CITE-SE o Embargado 

para que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias. 

Por fim, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 20 de junho 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000734-65.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KERLAINY MOURA DUTRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000734-65.2018.8.11.0051 Autorização Judicial Despacho. 

Vistos etc. Com a devida vênia ao douto Procurador da Requerente, talvez 

a pretensão de levantamento de valores perante a entidade seguradora 

esteja a merecer mais do que a via da jurisdição voluntária. Realmente, se 

bem observados os autos, não se nota, entre a Requerente e o Segurado, 

já falecido, nenhum vínculo inequívoco a demonstrar a união estável. 

Aparentemente não tiveram filhos, nem constituíram, em comunhão, algum 

patrimônio cuja prova de propriedade pudesse evidenciar a relação 

firmada entre eles. Ao que parece, a prova da relação se deu apenas na 

declaração feita quando do assento do óbito e, também, nas várias 
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declarações firmadas por terceiros, todas elas unilaterais, sem 

possibilidade de confirmação nesta estreita via de jurisdição voluntária. 

Nessa hipótese, não havendo prova documental idônea acerca do estado 

civil da Requerente, mais apropriado parece ser o uso da ação judicial, de 

jurisdição contenciosa, para a declaração da existência do vínculo até sua 

extinção pela morte do Companheiro. É bom frisar, aliás, que, fosse 

atendido o procedimento de jurisdição voluntária tal como pleiteado pela 

Requerente, certamente que haveria de ser determinada a emenda, a fim 

de que, nos termos do art. 721 do NCPC, fossem citados todos os 

interessados, aí incluídos, em especial, os demais herdeiros que poderiam 

ter direito ao capital segurado, nos termos do art. 792 do NCC, aplicável 

por força do art. 4º da Lei 6.194/74. Por isso é que, em sendo necessária, 

de qualquer modo, a participação dos demais herdeiros, prefere-se a via 

contenciosa, dada a insuficiência de prova suficiente acerca da 

existência, ou não, do vínculo da união estável entre a Requerente e o 

Segurado. Assim, INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que se manifeste acerca da presente decisão, 

apresentando, em sendo o caso, as razões que eventualmente tiver 

contra a decisão antecipada. Alternativamente, em havendo concordância 

ao entendimento supracitado, a Requerente poderá, desde logo, intentar a 

ação de reconhecimento de união estável pela via judicial, contenciosa, 

fazendo assim desnecessário o prosseguimento deste pedido de alvará 

judicial. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000385-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON MARTINS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000385-62.2018.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora do Requerido por meio de 

notificação extrajudicial e do protesto, DETERMINO, liminarmente, a busca 

e apreensão do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a 

faculdade prevista no art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do 

art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição 

judicial no cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador do Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. O Requerido 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000506-90.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VMS SOLUCOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA CABRAL FERRONATO OAB - PR86930 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 20 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento. Processo: 

1000506-90.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 16.480,31; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Citação] Partes do processo: Parte 

Autora: VMS SOLUCOES LTDA Parte Ré: ALGOSUCESSO INDUSTRIA E 

COMERCIO TEXTIL LTDA - ME OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII Gestor de Secretaria 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000506-90.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VMS SOLUCOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA CABRAL FERRONATO OAB - PR86930 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 20 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento. Processo: 

1000506-90.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 16.480,31; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Citação] Partes do processo: Parte 

Autora: VMS SOLUCOES LTDA Parte Ré: ALGOSUCESSO INDUSTRIA E 

COMERCIO TEXTIL LTDA - ME OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII Gestor de Secretaria 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136714 Nr: 9144-66.2017.811.0051

 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: WM Transportes Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Chaves Júnior, Valéria 

Zacarias Gomes Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Autos nº. 9144-66.2017.811.0051 - 136714

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a petição como cumprimento de sentença.

Para tanto, INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do 

NCPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral 

da dívida, acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem 

prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação 

exigida (art. 523 do NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.
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Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122261 Nr: 2161-51.2017.811.0051

 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: Claudemir Noia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido pelo 

Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, em 30 de 

abril de 2016.As prestações em atraso deverão ser pagas de uma única 

vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e juros 

moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.DETERMINO 

ainda, que o Requerido implante, de imediato, o benefício previdenciário de 

auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, 

não podendo ser inferior a um salário mínimo.Oficie-se ao posto do INSS 

em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia 

desta sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte 

Autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como 

recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. 

CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 

3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 18 de junho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138374 Nr: 9989-98.2017.811.0051

 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: Maria Aparecida Clemente

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

pericial.Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT.CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal.Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca.INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de 

quinze dias, e tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus 

quesitos, INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá ser feito no prazo 

máximo de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 

(dez) dias subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução.Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 18 de junho de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141172 Nr: 915-83.2018.811.0051

 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: Marly Carvalho Bertogna

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

pericial.Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT.CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal.Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca.INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de 

quinze dias, e tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus 

quesitos, INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá ser feito no prazo 

máximo de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 

(dez) dias subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução.Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 18 de junho de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144798 Nr: 2573-45.2018.811.0051

 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: Antonio da Silva Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

pericial.Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT.CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 
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350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal.Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca.INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de 

quinze dias, e tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus 

quesitos, INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá ser feito no prazo 

máximo de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 

(dez) dias subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução.Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109157 Nr: 2148-86.2016.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YdS, CFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349, Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Autos n° 2148-86.2016.811.0051 - 109157

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

A análise do acordo entabulado pelas Partes, verifica-se que não 

descreve a imediata total quitação do débito executado, vez que os 

valores serão parcelados por período considerável. No entanto, a medida 

de coerção pessoal pode ser tida como alternativa à Parte.

 A toda evidência que em sendo noticiado o descumprimento dos termos 

firmados entre as partes, admite-se por certo o revigoramento da medida 

de coerção pessoal.

Desta feita, EXPEÇA-SE o alvará de soltura, dada a prévia disposição do 

Exequente, salvo se por outro motivo estiver preso, servindo a presente 

decisão como alvará.

 No mais, ABRA-SE vistas dos autos à Defensoria Pública e ao Ministério 

Público para que diga quanto à pertinência da homologação do acordo e, 

tão importante quanto, sobre eventual retratação à desistência da medida 

da prisão civil como coerção ao pagamento integral da dívida.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se, inclusive em plantão judiciário.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133774 Nr: 7762-38.2017.811.0051

 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: Cleuzentino Ramos da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Número dos Autos: 7762-38.2017.811.0051 – 133774

Espécie: Previdenciário

Data e horário:11 de junho de 2018, às 13:35 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, constatou-se a ausência do Requerido, apesar de 

devidamente intimado. Verificou-se, ainda, a presença do Requerente 

acompanhado de seu Procurador, bem como a de suas Testemunhas.

A seguir, o MM. Juiz passou a ouvir o depoimento pessoal da Parte e de 

suas Testemunhas.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. CUMPRA-SE o 

despacho anterior, procedendo-se ao exame pericial do Requerente. 

Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Paulo Rodrigo Lima Rodrigues

Advogado Cleuzentino Ramos da Cruz

Requerente

 TERMO DE COMPARECIMENTO

No dia 15 de junho de 2018, compareceram à audiência designada as 

seguintes autoridades e testemunhas, estas devidamente 

compromissadas a dizer a verdade, sob as penas da lei.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Paulo Rodrigo Lima Rodrigues

Advogado Cleuzentino Ramos da Cruz

Requerente

Maria Aparecida de Souza

Testemunha Vinícius Gomes

Testemunha

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91489 Nr: 1193-89.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza Filho & Luiz de Souza Ltda, Dielton Luiz 

de Souza, Elias de Souza Filho, Andréia Carine Gomes da Silva de Souza

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

- OAB:OAB/MT 16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Autos n° 1193-89.2015.811.0051 - 91489

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução ajuizada por Banco do Brasil S/A, 

instituição financeira devidamente qualificada, em desfavor de Souza Filho 

& Souza Ltda ME, Elias de Souza Filho, Andreia Carine Gomes da Silva e 

Dielton Luiz de Souza, todos igualmente qualificados, na qual as Partes 

compareceram aos autos e pediram a homologação de acordo com a 

extinção do feito.

Decido.

Tendo em vista a satisfação integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

CONDENO o Exequente ao pagamento de custas finais.

Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 15 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111837 Nr: 3276-44.2016.811.0051

 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: JARDES LOBO JUNIOR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Transportadora 

Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO AMORIM CÔRTES - 

OAB:312847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:71.140-SP, ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, MÁRIO CÉSAR CREMA - 

OAB:3.872-MT

 Autos n° 3276-44.2016.811.0051 - 111837

Embargos de Terceiros

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 357, § 3º do NCPC, DESIGNO audiência de cooperação 

para o dia 17 de setembro de 2018, às 13:30 de Mato Grosso, 

oportunidade em que as Partes poderão integrar ou esclarecer suas 

alegações.

As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, I, do NCPC).

CONSIGNE-SE no mandado de intimação que as Partes deverão, na 

audiência, apresentar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, depois de fixados os pontos controvertidos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146378 Nr: 3179-73.2018.811.0051

 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: Maria Lúcia Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Avelino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odilon de Brito Filho - 

OAB:14.620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza efeitos legais, a partilha 

ajustada pela Meeira e pelo Herdeiro. INTIME-SE a Fazenda Pública 

Estadual, tendo em vista o seu interesse no recolhimento, pela via 

administrativa, de eventual valor relativo ao imposto causa 

mortis.EXPEÇAM-SE os formais de partilha.Sem custas e sem honorários, 

dada a gratuidade.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 15 de junho de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115905 Nr: 5114-22.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STOCKTON-AGRIMOR DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroseeds Produtos Agricolas Ltda, Marcelo 

Dicklhuber Furtado, Zoraide Itacaramby Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198.905/SP, José Ercílio de Oliveira - 

OAB:9977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5114-22.2016.811.0051 - 115905

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a inércia dos Executados em adimplir a obrigação, DEFIRO 

o pedido feito pela Exequente para determinar a penhora e avaliação do 

bem indicado.

 EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Capão da Canoa-RS, a 

fim de que seja então avaliado e alienado o imóvel descrito na Matrícula nº. 

65.350, do SRI de Capão da Canoa/RS.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96110 Nr: 2794-33.2015.811.0051

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Roseghini, Cleonice Boscatto Roseghini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inês Maria Motter, Anselmo Pellegrini, Centrais 

Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidone 

Filho - OAB:OAB/SP 146977, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 Autos n° 2794-33.2015.811.0051 - 96110

Usucapião

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca da alegação de ilegitimidade oposta pelo Requerente.

Na mesma oportunidade, INTIMEM-SE as Partes para que manifestem o 

interesse na continuidade do feito, especialmente tendo em vista a notícia 

de regularização da área em decorrência de um possível acordo entre a 

Requerida e o Estado de Mato Grosso.

Após, CONCLUSOS.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129203 Nr: 5327-91.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alferino Soares Canuto Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5327-91.2017.811.0051 - 129203

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Conforme aduzido pelo Executado, os benefícios previdenciários de fato 

não se eternizam.

Por certo, consubstanciando-se em ações secundum eventum litis, 

benefícios previdenciários como de auxílio doença, que é o caso dos 

autos, podem ser revistos a qualquer tempo, e até mesmo cessados, 

desde que comprovada a ausência da incapacidade laborativa que 

anteriormente havia sido constatada quando de sua concessão.

Assim, levando-se em consideração o acima exposto, bem como ao fato 

de ter sido o benefício em questão concedido judicialmente, INTIME-SE o 

Executado para que, no prazo de 30 dias, apresente nos autos relatório 

de eventual perícia médica que tenha comprovado a ausência de 

incapacidade laborativa do Exequente, e que tenha sido usada como base 

para a cessação do benefício concedido por este Juízo.

Após manifestação do Executado, INITME-SE o Exequente para que, no 

prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos quanto ao pagamento efetuado 

nos autos da ação de conhecimento.

No mesmo ato, deverá o Exequente quanto a pertinência do 

prosseguimento do presente cumprimento provisório.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106494 Nr: 1367-64.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, querendo, manifestar-se sobre a 

petição retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86590 Nr: 4369-13.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME, Vilson 

Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Júnior - 

OAB:9059/MT, Daniele Izaura da Silva Cavallari Rezende - 

OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O, Roberta 

Basso Canale - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CÉSAR CREMA - 

OAB:3.872-MT, Mário César Crema - OAB:3873/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à certidão do Oficial de 

Justiça, devendo solicitar o que entender de direito para o prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107284 Nr: 1643-95.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chaiene Xavier da Silva, Maria Ysadora Vale da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos feitos pelas 

Requerentes, na forma do art. 487, I, do novo Código de Processo 

Civil.Sem custas e sem honorários, dada a gratuidade.Certificado o 

trânsito em julgado, junte-se cópia da sentença nos autos em apenso. 

Após, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C.Campo 

Verde/MT, 19 de junho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120718 Nr: 1526-70.2017.811.0051

 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: UMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APMVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Autos n° 1526-70.2017.811.0051 - 120718

Divórcio

Despacho.

Vistos etc.

No termos do art. 357, § 3º do NCPC, DESIGNO audiência de cooperação 

para o dia 17 de setembro de 2018, às 14:00 de Mato Grosso, 

oportunidade em que as Partes poderão integrar ou esclarecer suas 

alegações.

As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, I, do NCPC).

CONSIGNE-SE no mandado de intimação que as Partes deverão, na 

audiência, apresentar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, depois de fixados os pontos controvertidos.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 14794 Nr: 710-74.2006.811.0051

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se, 

tendo em vista o lapso temporal decorrido e que os presentes autos fazem 

parte da Meta 2, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 14622 Nr: 517-59.2006.811.0051

 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: Mirsail Gabriel da Silva, Mirsail Gabriel da Silva Júnior, 

Cíntia Madalena Del Valle da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi De Col - OAB:6381/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se, 

requendo o que entender de direito, nos termos do despacho de fls.150.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96745 Nr: 2945-96.2015.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eugênio Prati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Pont do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Evangelista de Ávila - 

OAB:1823-B/MT

 CONDENO a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.586,03 (três mil 

quinhentos e oitenta e seis reais e três centavos), observado, em 

especial, o item 1.1 da Tabela VIII da Resolução 96/2007 da 

OAB/MT.CERTIFICADO o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução 

por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 

13 de junho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74758 Nr: 3756-61.2012.811.0051
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Florínea - SP, ou promova o recolhimento das 

custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 127167 Nr: 4365-68.2017.811.0051

 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: José João Machado, Auda Moraes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lurdes Francisco Gutierrez de Oliveira, João 

Augusto de Oliveira, Paulo Augusto de Oliveira, Heloisa Albuquerque de 

Oliveira, Espolio de Joaquim Augusto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Santos - 

OAB:85762/RJ, Deniz Expedito Serafini - OAB:5.398-A/MT, Felipe 

Árthur Santos Alves - OAB:12,028, José Eduardo R. Daleffe - 

OAB:11.677/MT, José Eduardo Rodrigues Daleffe - OAB:11677/MT, 

Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5.665/MT

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para 

manifestarem-se acerca da petição/documento de folhas 1297/1298, bem 

como, acerca do Laudo/Relatório/documentos do Perito Judicial, juntado às 

folhas 1299/1307, no prazo de 15 dias. INTIMO ainda para ciência da 

juntada de folhas 1249/1296. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35378 Nr: 1918-20.2011.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Cimadon, Maria Ivanira 

Wnadscher Cimadon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Manoel - 

OAB:17.799, Nelson Manoel Júnior - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural (ASSENTAMENTO DOM OSÓRIO), 

devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação. INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, retirar no balcão da Secretaria, o Termo de 

Penhora e Certidão para Averbação da Penhora junto ao Cartório de 

Imóveis da Comarca de Alto Garças-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 8731 Nr: 582-25.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Borges de Morais Júnior, Newton 

Borges de Morais, Neuza Arantes Leão Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

Osmar Schneider - OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Fernandes da Silva - 

OAB:17744/GO

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Chapada dos Guimarães - MT, ou promova o 

recolhimento das custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 97809 Nr: 3334-81.2015.811.0051

 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: Laides Bueno de Oliveira Alves Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do inciso I, do art. 487, 

do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do NCPC. Contudo, 

SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no 

art. 98, § 3º do NCPC, dada a concessão de justiça gratuita à 

própria.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo requerimento 

no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE com 

urgência.Campo Verde - MT, 19 de junho de 2018.MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 113586 Nr: 4156-36.2016.811.0051

 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: Devanir Reginaldo de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Processo n° 4156-36.2016.811.0051 (Código 113586).

Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito com 

Pedido de Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela.

Vistos etc.

DEVANIR REGINALDO DE AZEVEDO propõe ação revisional de contrato 

bancário c/c repetição de indébito com pedido de antecipação parcial dos 

efeitos da tutela em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A, ambos já qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes compuseram-se, requerendo a extinção 

do feito (Ref. 52).

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes e estando os ilustres 

advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de homologação 

do avençado.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes à Ref. 52 e DECLARO, por 

consequência, EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, “b” do NCPC.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado entre as partes.

 Após certificado o transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 19 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 144690 Nr: 2522-34.2018.811.0051
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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: Maria de Fátima Pereira Lourenço

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para a INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

acerca da PERÍCIA MÉDICA, designada para o dia 12/07/2018 às 

09h15min, a realizar-se no salão do Tribunal do Júri desta Comarca de 

Campo Verde-MT, situado na Praça dos Três Poderes, nº 01, no Bairro 

Campo Real II, com a Perita nomeada Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM/MT 2311, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem quesitos e indiquem seus assistentes técnicos, caso ainda 

não o tenham feito, devendo a parte Requerente apresentar-se para a 

perícia na data e horário designados, portando todos os seus exames 

médicos e documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 77581 Nr: 2518-70.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fibra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Scarton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Jaciara - MT, ou promova o recolhimento das 

custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 130540 Nr: 6085-70.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198.905/SP, José Ercilio de Oliveira - OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do ofício de ref. 73, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Campo Verde, 19 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 115642 Nr: 4976-55.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmarino Mateus Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (JUPIARA), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 111200 Nr: 3001-95.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda, 

Antonio Carlos Felito, Carla Adriana Felito, Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Vistos etc.

Sobre o pedido de ref. 44, INTIME-SE a parte requerente para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Campo Verde, 19 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 106168 Nr: 1246-36.2016.811.0051

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Guimarães dos 

Santos - OAB: OAB/MT 19868/O

 Vistos etc.

Sobre o pedido de ref. 33, INTIME-SE a parte requerente para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Campo Verde, 19 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 104149 Nr: 746-67.2016.811.0051

 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: Solene Pereira Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Assim, considerando a hipossuficiência do consumidor cumpre ao 

fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou 

desconstitutivos do direito da parte requerente. DEFIRO, pois, a inversão 

do ônus da prova. Dando prosseguimento ao feito, com fundamento nos 

arts. 6º e 10º, do NCPC, DETERMINO A REABERTURA do prazo para as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, apontarem, de maneira clara e 

objetiva, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao 

julgamento da lide, com indicação da matéria que consideram 

incontroversa. CONSIGNE-SE que no referido prazo deverão 

ESPECIFICAR, quanto ao aspecto controvertido, às provas que pretendem 

produzir, justificando sua relevância e pertinência, sem prejuízo do 

disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. REGISTRE-SE que o silêncio ou o 

protesto genérico pela dilação probatória serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, bem como que os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias serão indeferidos. 

ATENTEM-SE as partes para, desde logo, manifestarem-se sobre a 

matéria cognoscível de ofício pelo juízo, a fim de evitar futura arguição de 

prejuízo ou cerceamento de defesa. Após, com a manifestação dos 

litigantes, FAÇAM-ME os autos conclusos para deferimento ou não das 

provas requeridas, designação de audiência ou julgamento antecipado da 
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lide, conforme o caso. Decorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde, 19 de junho de 

2018. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105136 Nr: 987-41.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Cleiton das Dores Araújo, Marzoni 

Rodrigues Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilson de Souza Pinheiro - 

OAB:OAB/MT nº 5135

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o Acusado Luan Cleiton das Dores Araújo, brasileiro, nascido 

em 07/09/1989, natural de Paranatinga - MT, filho de Leonides David 

Campos e Silviana das Dores Araújo; e Marzoni Rodrigues Fernandes, 

brasileiro, nascido em 29/03/1996, natural de Jaciara - MT, filho de Zózimo 

Fernandes e Leidila Rodrigues Borges, como incursos nas penas do artigo 

157, § 2º, incisos I e II, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112005 Nr: 3375-14.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimere Fernandes Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:36806

 De acordo com informação obtida via telefone (65) 3667-3154 junto à 

Penitenciária Feminina Ana Maria Couto, através da servidora Elizabete 

matrícula nº 33779, a ré ROSIMERE FERNANDES FRANCO foi recambiada 

para o referido presídio e encontra-se a disposição deste júizo.

 Sendo assim, e conforme ordem verbal da MMª. Juíza Dra. Caroline 

Schneider Guanes Simões, IMPULSIONO o feito à expedição de ofício para 

requisição da ré afim de comparecer à audiência já designada nestes 

autos para o dia 26/06/2018 às 16h30min, bem como, para INTIMAÇÃO da 

Defesa via DJE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148121 Nr: 3858-73.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arivaldo Guimarães da Costa 

Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IDARCINO MACEDO RIBEIRO, Cpf: 

03616813131, Rg: 21077967, Filiação: Laurinete Alves Macedo e Idalino 

Ribeiro Pinto, data de nascimento: 28/12/1986, natural de Cuiabá-MT. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do agressor, acima qualificado, acerca das 

Medidas Protetivas de Urgência, qual seja: DETERMINAR que:1. O 

Requerido se abstenha de se aproximar das Ofendidas em distância 

inferior a 500 (quinhentos) metros, sob pena de desobediência.2. O 

Requerido deverá se abster, ainda, de tentar contato com as requerentes, 

por qualquer meio de comunicação.3. A restrição de aproximação vale, 

ainda, para a Instituição Casa Aconchego Rosa Maria Dezordi. 

Advertindo-o que o não cumprimento de qualquer das restrições que lhe 

foram impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva 

conforme faculta os arts. 20 e 24-A da Lei 11.340/06.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, restando demonstrado que o 

comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida, e sendo 

necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no 

art. 22, II e III, IV e V, da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na 

exordial para DETERMINAR que:1. O Requerido se abstenha de se 

aproximar das Ofendidas em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, 

sob pena de desobediência.2. O Requerido deverá se abster, ainda, de 

tentar contato com as requerentes, por qualquer meio de comunicação.3. 

A restrição de aproximação vale, ainda, para a Instituição Casa 

Aconchego Rosa Maria Dezordi.OFICIE-SE ao ilustre Delegado de Polícia e 

ao Comandante da Polícia Militar local, a fim de que, nos termos do art. 10, 

parágrafo único, da Lei 11.340/06, fiscalizem o atendimento às 

providências ora determinadas, tomando as medidas legais cabíveis em 

caso de descumprimento pelo Requerido.OFICIE-SE ao Juízo da Segunda 

Vara Judicial desta Comarca, dando-lhe ciência desta decisão, tendo em 

vista que tramita naquele Juízo a medida de protetiva n° 

372-43.2018.811.0051 (código 147158), que versam sobre os mesmos 

fatos deste incidente.NOTIFIQUE-SE o Representante do Ministério Público, 

nos termos do art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06.NOTIFIQUE-SE as 

Requeridas, por meio da Diretora da Instituição Casa Aconchego Rosa 

Maria Dezordi.INTIME-SE o Requerido desta decisão.Advirta-se ainda o 

Requerido que o não cumprimento de qualquer das restrições que lhe 

foram impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva 

conforme faculta os arts. 20 e 24-A da Lei 11.340/06.O presente feito 

independerá do pagamento de custas, nos termos do art. 28 da Lei 

11.340/06.Cumpra-se com urgência, inclusive no plantão judicial e pelo 

Oficial de Justiça plantonista, caso necessário, valendo a presente como 

mandado.Às providências.Campo Verde/MT, 13 de junho de 2018.Caroline 

Schneider Guanaes SimõesJuíza 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, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 18 de junho de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123020 Nr: 2451-66.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Michel Bonotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVAN MICHEL BONOTTO, Cpf: 

06563132936, Rg: 9903614-1, Filiação: Vera Regina Sartor Bonotto e Ivair 

Francisco Bonoto, data de nascimento: 02/04/1989, brasileiro(a), natural 

de Medianeira-PR, convivente, mecânico, Telefone 66-9668-8995. 

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: Denunciado como incurso no artigo 306 do Código de 

Trânsito.

Despacho: Despacho. Vistos etc. Processo enviado concluso para análise 

no período correicional. CUMPRA-SE o determinado na decisão de p. ref. 

28. Após, voltem os autos conclusos. Às providências. Campo Verde /MT, 

27 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões-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, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 20 de junho de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140453 Nr: 587-56.2018.811.0051
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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): Caio Soares de Arruda, Maycon Antonio 

Santos da Silva, Francisco Dias Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Camargo da 

Silva - OAB:19.307/MT

 Autos n° 587-56.2018.811.0051 (140453)CriminalDecisão.Vistos etc.Os 

acusados MAYCON ANTONIO SANTOS DA SILVA e CAIO SOARES DE 

ARRUDA, devidamente citados, ofereceram resposta, por meio de 

Advogado particular e Defensoria Pública Estadual, respectivamente, 

postergando a apresentação de suas razões de defesa.O acusado 

FRANCISCO DIAS BORGES não foi localizado no endereço informado nos 

autos para ser citado dos termos da inicial.O expediente adotado pela 

Defesa dos Acusados serve também para demonstrar a inexistência de 

qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, todas referentes a 

manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.Equivale a dizer que 

não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária dos Acusados, na 

forma do referido artigo.Sob a ótica processual, em análise mais uma vez 

sumária, observo inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do 

CPP. Razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito. 

Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.DEFIRO a produção da 

prova testemunhal, única requerida pelas Partes.Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 2018, às 13h30min de 

Mato Grosso.DETERMINO o desmembramento do feito em relação ao réu 

Francisco Dias Borges, pois não fora localizado no endereço fornecido 

nos autos, a fim de que os corréus não venham a ser prejudicados por 

eventual atraso na instrução criminal, tendo em vista que se encontram 

presos por este feito.Requisitem-se os acusados.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, por se tratar de réus presos, inclusive pelo Oficial de Justiça 

plantonista, caso necessário.Intimem-se. Expeça-se o necessário.Às 

providênciasCampo Verde/MT, 14 de maio de 2018.Caroline Schneider 

Guanaes SimõesJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR DE OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 02/07/2018, 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 31/07/2018, às 15h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR DE OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 02/07/2018, 15h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-36.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DOS SANTOS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 05/06/2018, às 09h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-36.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DOS SANTOS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/08/2018, às 13h40,na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 31/07/2018, às 14h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-03.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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SANDRA REGINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001303-03.2017.811.0051 Polo Ativo: SANDRA REGINA RODRIGUES Polo 

Passivo: AGUAS DE CAMPO VERDE S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por SANDRA 

REGINA RODRIGUES contra AGUAS DE CAMPO VERDE S.A objetivando 

reajuste das faturas referente aos meses de novembro de 2017. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminar de ilegitimidade ativa e 

incompetência do Juizado Especial Cível, no mérito, afirma a inexistência 

de responsabilidade civil, defende a regular cobrança do débito, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I- Preliminar A preliminar de 

ilegitimidade ativa não merece acolhimento, tendo em vista que, dos autos 

consta fatura de agua em nome da reclamante, sendo esta legitimo para 

postular eventual direito, motivo pelo qual, afasto a preliminar suscitada. Já 

a preliminar de incompetência do juizado especial não merece prosperar, 

tendo em vista que foram juntado aos autos documentos suficientes para 

a identificação dos pedidos da parte autora, restando claro a 

desnecessidade de realização de perícia, conforme autoriza o artigo 32 da 

Lei 9.099/95, motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada pela Ré. 

Rejeita-se as preliminares. II – Mérito Verifica-se dos autos que o 

reclamante se insurge da cobrança abusiva no valor de R$ 401,17 

referente fatura do consumo de agua do mês de novembro de 2017 

registrando um excessivo salto no consumo, ensejando posteriormente o 

risco de ter o fornecimento de água em sua residência suspenso, 

requerendo adequação das faturas para seu real consumo, juntando 

faturas anteriores como prova. A reclamada afirma o valor da fatura é 

devido em virtude do uso e que cabe a este provar os fatos alegados, 

inexistindo falha na prestação de serviço. Ocorre, que a reclamada se 

limitou em sua defesa acerca do fato constitutivo do direito do autor, posto 

que não juntou nenhum documento ou laudo que comprova de forma exata 

e plausível o real consumo excessivo de agua pelo reclamante que 

corroborasse suas alegações, restando prejudicado o meio de prova 

utilizado pela reclamada, pois sequer juntou vistoria ou documento hábil a 

comprovar sua tese de defesa. Já o reclamante juntou em sua inicial 

fatura de consumo de agua do valor abusivo no valor de R$ 401,17 

referente fatura do consumo de agua do mês de novembro de 2017, bem 

como faturas dos meses anteriores com valor de R$ 113,71. Diante disso, 

não vislumbro que, a média de consumo de agua da autora tivesse um 

aumento de consumo de agua ao mês de 24 para 33 m³. Assim, assiste 

razão à parte autora, devendo a reclamada ser responsabilizada pelo 

ilícito praticado, com conduta abusivas que exploram seus consumidores 

exigindo vantagem manifestamente excessivas, conforme determina o 

artigo 39, V do Código de Defesa do Consumidor. O ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do 

ônus da prova esta não se desincumbiu de seu ônus. Portanto, como o 

autor não se nega a pagar a fatura, requerendo a declaração de 

inexistência de débito da fatura referente ao meses de novembro de 2017 

e sua retificação em consonância com a demais fatura de meses 

anteriores e de acordo com o real consumo de 17 M³, motivo pelo qual, há 

de ser deferido o pedido de retificação da fatura discutida nestes autos. 

Assim, caminho outro não há senão o da procedência do pedido inicial. II – 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Declaro inexistente o débito 

relacionado à fatura referente ao mês de dezembro de 2016 no valor de 

R$ 401,17 (quatrocentos e um real e dezessete centavos); 3- Determino 

que a reclamada retifique a fatura referente ao mês de dezembro de 2017 

discutida nestes autos no prazo de 05 dias com adequação do real 

consumo do reclamante, sob pena de imposição de multa que fixo no valor 

de R$ 100,00 por dia em caso de descumprimento; Torno Definitiva a 

Liminar anteriormente concedida. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT , 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-37.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIO DOBLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS VICENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO)

 

Sentença. Vistos etc. A parte exequente requer o levantamento do valor 

penhorado nos autos (ID 10445439). Considerando o decurso do prazo in 

albis da penhora realizada nos autos, deve ser o pedido acolhido. Decido. 

Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor penhorado 

nos autos (ID 9277707) em favor da parte exequente, em conta indicada 

por ela, por meio do petitório de ID 10445439. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de abril de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001216-47.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Juntada do comprovante do envio do ofício

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000707-82.2018.8.11.0051 Despacho. Recebo a petição inicial, 

tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código 

de Processo Civil. Registro, por oportuno, que muito embora a presente 

demanda tenha sido distribuída nos pedidos de urgência, em análise detida 

à inicial vislumbra-se inexistir quaisquer pedido de urgência, notadamente 

a concessão de antecipação de tutela, de modo que deve ter seu 

prosseguimento regular. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé 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 
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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. 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. Por fim, defiro a inversão do 

ônus da prova, diante da hipossuficiência probatória da Requerente. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HAYLOR ANTONIO CARDOSO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000762-33.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Examinando a 

inicial, verifica-se que a presente ação foi endereçada para o Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, bem como na qualificação das 

partes os endereços indicados são na cidade de Cuiabá-MT. Todavia, 

pelos documentos acostados à exordial, o endereço do Requerente 

consta nesta cidade de Campo Verde-MT. Desta forma, nos termos do art. 

319 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte autora, na pessoa 

da Causídica habilitada nos autos, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, esclarecendo o domicilio do autor e, se for o caso, 

readequando a petição inicial, fazendo constar o endereçamento da ação 

e o endereço do polo ativo de acordo com os documentos acostados ao 

pedido, sob pena de indeferimento, conforme parágrafo único do art. 321 

do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 19 de junho de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HAYLOR ANTONIO CARDOSO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000764-03.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Examinando a 

inicial, verifica-se que a presente ação foi endereçada para o Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, bem como na qualificação das 

partes os endereços indicados são na cidade de Cuiabá-MT. Todavia, 

pelos documentos acostados à exordial, o endereço do Requerente 

consta nesta cidade de Campo Verde-MT. Desta forma, nos termos do art. 

319 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte autora, na pessoa 

da Causídica habilitada nos autos, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, esclarecendo o domicilio do autor e, se for o caso, 

readequando a petição inicial, fazendo constar o endereçamento da ação 

e o endereço do polo ativo de acordo com os documentos acostados ao 

pedido, sob pena de indeferimento, conforme parágrafo único do art. 321 

do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 19 de junho de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010217-05.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDE DA SILVA (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE CERTIDÃO POSITIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO em 

cumprimento a determinação judicial nos autos supra que em diligencia na 

zona urbana, dirigi-me ao endereço constante no r. mandado, onde ali 

estando no dia 24/04/2018 ás 11h01min, procedi com a CITAÇÃO da 

executada Ivanilde da Silva, em sua própria pessoa por todo conteúdo do 

r. mandado, que ciente ficou, recebendo contrafé e inicial que lhe ofereci, 

exarando seu ciente no anverso do r. mandado. Em continuidade no dia 

03/05/2018, verifiquei que a executada não efetuou o pagamento da 

divida, em auto continuo me dirigi novamento ao endereço da executada 

Ivanilde da Silva, onde lai estando não localizei bens livres e 

desembaraçados passiveis de constrição. CAMPO VERDE/MT, 3 de maio 

de 2018. JOAO BENEDITO DE MOURA Oficial de Justiça SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, S/N, CAIXA POSTAL 121, JARDIM 

CAMPO RELA CX POSTAL 121, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - 

TELEFONE: (66) 34192233

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR DE OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (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 CAMPO VERDE CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000505-08.2018.8.11.0051; Valor causa: 

R$ 20.000,00 ; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES] REQUERENTE: LEONIR DE OLIVEIRA SIQUEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. - Endereço: NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, 4 ANDAR PRÉDIO PRATA, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-000. CAMPO VERDE, 20 de junho de 2018 Senhor(a) 

Representante da empresa BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Procedo a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, nos 

termos do processo identificado, por todo o conteúdo da petição inicial, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, 

bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de Conciliação 

designada para o dia 02/07/2018, 15h00, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, e para que tome ciência da decisão 

concedendo a tutela antecipada pleiteada pela parte autora. 

ADVERTÊNCIAS:1)- O não comparecimento às audiências importará em 

revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano. 2)- Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

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

e julgamento. 3)- O promovido deverá oferecer contestação, escrita ou 

oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir 

da referida audiência, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 salários mínimos, a presença de advogado. 4)- Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5MB cada. Atenciosamente, Everton Alves de 

Oliveira Jesus Analista Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, 

CAIXA POSTAL 121, JARDIM CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 
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78840-000 - TELEFONE: (66) 34192233

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR DE OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 02/07/2018, 15h20, 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-36.2018.8.11.0051
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000626-36.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que o Requerido poderá comprovar se o débito inserido 

no cadastro de inadimplente foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. Ao 

Requerido incumbirá, portanto, a demonstração de existência do negócio 

jurídico e que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que o Requerido, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, junte todas as provas no tocante as alegações do Requerente. 

- Da Tutela de Evidência Como se sabe, por meio da tutela provisória, o 

legislador pretendeu mitigar os indesejados efeitos que o tempo pode 

impor aos litigantes. Assim, nos termos dos arts. 294 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, definiu as hipóteses de urgência nas quais se 

admitem a antecipação do próprio direito material pleiteado e, também, o 

deferimento de providências acautelatórias que garantam esse mesmo 

direito. No que mais de perto interessa ao presente feito, ao lado daquelas 

situações de urgência, cautelar ou antecipatória, o legislador arrolou como 

provisória também a tutela de evidência, a autorizar a pronta satisfação 

dos interesses da parte, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de ilícito, naqueles casos previstos no art. 311 do novo Código 

de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável.” Importante ressaltar que são requisitos 

da tutela de evidência o requerimento da parte expondo as motivações de 

seu direito de maneira contundente e também a comprovação de evidência 

do direito material, ou seja, qualquer das circunstâncias de evidência 

enumeradas no artigo 311 do CPC. Entretanto, percebe-se pelo exame dos 

autos que o Autor sequer apontou em qual das situações elencadas no 

artigo 311 do Código de Processo Civil, o seu direito material de adequa, 

apenas formulando pedido genérico, sob o argumento de que a inscrição 

de seu nome em cadastro de restrição de crédito é indevida, pois 

desconhece o débito cobrado e, com base no artigo 311 e seus incisos, 

requer a concessão da tutela de evidência para a suspensão da 

negativação apontada. Assim, da leitura dos fatos expostos na inicial e em 

que pese a falta de especificação e fundamentação da Autora, não se 

vislumbra a ocorrência de qualquer das causas ensejadoras para 

concessão da tutela de evidência. Portanto, impossível o deferimento da 

tutela de evidência pleiteada, ante a não ocorrência de qualquer das 

causas previstas no artigo 311 do CPC. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de evidência aduzido pela parte Reclamante. Recebo a petição 

inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Aguarde-se a realização da audiência 

de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 
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correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé 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. 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. Às 

providências. Campo Verde-MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CRISTIAN SENGER (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000627-21.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que o Requerido poderá comprovar se o débito inserido 

no cadastro de inadimplente foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. Ao 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração de existência do negócio 

jurídico e que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que o Requerido, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, junte todas as provas no tocante as alegações do Requerente. 

- Da Tutela de Evidência Como se sabe, por meio da tutela provisória, o 

legislador pretendeu mitigar os indesejados efeitos que o tempo pode 

impor aos litigantes. Assim, nos termos dos arts. 294 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, definiu as hipóteses de urgência nas quais se 

admitem a antecipação do próprio direito material pleiteado e, também, o 

deferimento de providências acautelatórias que garantam esse mesmo 

direito. No que mais de perto interessa ao presente feito, ao lado daquelas 

situações de urgência, cautelar ou antecipatória, o legislador arrolou como 

provisória também a tutela de evidência, a autorizar a pronta satisfação 

dos interesses da parte, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de ilícito, naqueles casos previstos no art. 311 do novo Código 

de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável.” Importante ressaltar que são requisitos 

da tutela de evidência o requerimento da parte expondo as motivações de 

seu direito de maneira contundente e também a comprovação de evidência 

do direito material, ou seja, qualquer das circunstâncias de evidência 

enumeradas no artigo 311 do CPC. Entretanto, percebe-se pelo exame dos 

autos que o Autor sequer apontou em qual das situações elencadas no 

artigo 311 do Código de Processo Civil, o seu direito material de adequa, 

apenas formulando pedido genérico, sob o argumento de que a inscrição 

de seu nome em cadastro de restrição de crédito é indevida, pois 

desconhece o débito cobrado e, com base no artigo 311 e seus incisos, 

requer a concessão da tutela de evidência para a suspensão da 

negativação apontada. Assim, da leitura dos fatos expostos na inicial e em 

que pese a falta de especificação e fundamentação da Autora, não se 

vislumbra a ocorrência de qualquer das causas ensejadoras para 

concessão da tutela de evidência. Portanto, impossível o deferimento da 

tutela de evidência pleiteada, ante a não ocorrência de qualquer das 

causas previstas no artigo 311 do CPC. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de evidência aduzido pela parte Reclamante. Recebo a petição 

inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Aguarde-se a realização da 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 

contrafé 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 
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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. 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. Às 

providências. Campo Verde-MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Magistrado(s):
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Autos n° 1000645-42.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que o Requerido poderá comprovar se o débito inserido 

no cadastro de inadimplente foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. Ao 

Requerido incumbirá, portanto, a demonstração de existência do negócio 

jurídico e que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que o Requerido, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, junte todas as provas no tocante as alegações do Requerente. 

- Da Tutela de Evidência Como se sabe, por meio da tutela provisória, o 

legislador pretendeu mitigar os indesejados efeitos que o tempo pode 

impor aos litigantes. Assim, nos termos dos arts. 294 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, definiu as hipóteses de urgência nas quais se 

admitem a antecipação do próprio direito material pleiteado e, também, o 

deferimento de providências acautelatórias que garantam esse mesmo 

direito. No que mais de perto interessa ao presente feito, ao lado daquelas 

situações de urgência, cautelar ou antecipatória, o legislador arrolou como 

provisória também a tutela de evidência, a autorizar a pronta satisfação 

dos interesses da parte, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de ilícito, naqueles casos previstos no art. 311 do novo Código 

de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável.” Importante ressaltar que são requisitos 

da tutela de evidência o requerimento da parte expondo as motivações de 

seu direito de maneira contundente e também a comprovação de evidência 

do direito material, ou seja, qualquer das circunstâncias de evidência 

enumeradas no artigo 311 do CPC. Entretanto, percebe-se pelo exame dos 

autos que a Autora sequer apontou em qual das situações elencadas no 

artigo 311 do Código de Processo Civil, o seu direito material de adequa, 

apenas formulando pedido genérico, sob o argumento de que a inscrição 

de seu nome em cadastro de restrição de crédito é indevida, pois 

desconhece o débito cobrado e, com base no artigo 311 e seus incisos, 

requer a concessão da tutela de evidência para a suspensão da 

negativação apontada. Assim, da leitura dos fatos expostos na inicial e em 

que pese a falta de especificação e fundamentação da Autora, não se 

vislumbra a ocorrência de qualquer das causas ensejadoras para 

concessão da tutela de evidência. Portanto, impossível o deferimento da 

tutela de evidência pleiteada, ante a não ocorrência de qualquer das 

causas previstas no artigo 311 do CPC. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de evidência aduzido pela parte Reclamante. Recebo a petição 

inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Aguarde-se a realização da 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 

contrafé 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. 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 
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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. Às 

providências. Campo Verde-MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos n° 1000646-27.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar se o débito inserido 

no cadastro de inadimplente foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração de existência do negócio 

jurídico e que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, junte todas as provas no tocante as alegações do Requerente. 

- Da Tutela de Evidência Como se sabe, por meio da tutela provisória, o 

legislador pretendeu mitigar os indesejados efeitos que o tempo pode 

impor aos litigantes. Assim, nos termos dos arts. 294 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, definiu as hipóteses de urgência nas quais se 

admitem a antecipação do próprio direito material pleiteado e, também, o 

deferimento de providências acautelatórias que garantam esse mesmo 

direito. No que mais de perto interessa ao presente feito, ao lado daquelas 

situações de urgência, cautelar ou antecipatória, o legislador arrolou como 

provisória também a tutela de evidência, a autorizar a pronta satisfação 

dos interesses da parte, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de ilícito, naqueles casos previstos no art. 311 do novo Código 

de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável.” Importante ressaltar que são requisitos 

da tutela de evidência o requerimento da parte expondo as motivações de 

seu direito de maneira contundente e também a comprovação de evidência 

do direito material, ou seja, qualquer das circunstâncias de evidência 

enumeradas no artigo 311 do CPC. Entretanto, percebe-se pelo exame dos 

autos que a Autora sequer apontou em qual das situações elencadas no 

artigo 311 do Código de Processo Civil, o seu direito material de adequa, 

apenas formulando pedido genérico, sob o argumento de que a inscrição 

de seu nome em cadastro de restrição de crédito é indevida, pois 

desconhece o débito cobrado e, com base no artigo 311 e seus incisos, 

requer a concessão da tutela de evidência para a suspensão da 

negativação apontada. Assim, da leitura dos fatos expostos na inicial e em 

que pese a falta de especificação e fundamentação da Autora, não se 

vislumbra a ocorrência de qualquer das causas ensejadoras para 

concessão da tutela de evidência. Portanto, impossível o deferimento da 

tutela de evidência pleiteada, ante a não ocorrência de qualquer das 

causas previstas no artigo 311 do CPC. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de evidência aduzido pela parte Reclamante. Recebo a petição 

inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Aguarde-se a realização da 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 

contrafé 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. 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. Às 

providências. Campo Verde-MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1000707-82.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que o Requerido poderá comprovar se o débito inserido 

nos cadastros de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração do real consumo da 

energia elétrica na unidade de consumo do Requerente referente aos 

meses em discussão judicial e que o débito negativado é legítimo. Isso 

posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, 

e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em 

produzir as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso 

não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação designada, junte todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome do Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 20.12.2016, consoante documento acostado aos autos 

no ID 13524826, e desde então o Reclamante falhou em não tomar 

qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, 

se há mais de um ano o Reclamante convive com a inscrição, presume-se 

a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente proveniente do 

tempo necessário para o pronunciamento judicial. Além disso, o nome do 

Reclamante está inscrito no cadastro de inadimplentes por outras 

pendências financeiras. Assim, ainda que haja verossimilhança em suas 

alegações, a autora não logrou êxito em comprovar o periculum in mora, 

razão pela qual a medida não se revela imprescindível a fim de evitar 

qualquer dano. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

aduzido pelo Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum in 

mora. Aguarde-se a realização da 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 contrafé 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 
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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. 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. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 20 de junho de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000564-30.2017.811.0051 Polo Ativo: KATIA LUCIA PEREIRA DIAS 

SANTOS Polo Passivo: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos e examinados. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por KATIA LUCIA 

PEREIRA DIAS SANTOS contra NATURA COSMÉTICOS S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de cessão de crédito, no mérito, alega que 

agiu em seu exercício regular de direito, regular contratação juntando ficha 

cadastral assinada e documentos pessoais, alega inexistência dos danos 

morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar arguida pela 

Ré se confunde com o mérito e com ele será analisado, motivo pelo qual, 

afasto a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora 

possui outras inscrições em seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito SPC. Por outro lado, não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Já a reclamada fundamenta sua 

defesa em relação ao exercício regular de direito, bem como regular 

contratação, juntando ficha cadastral assinada e documentos pessoais da 

Autora, comprovando a relação jurídica entre as partes e a origem do 

débito. Extrai-se dos autos que, os documentos juntados demonstram 

claramente que houve contraprestação do serviço do reclamado a 

reclamante, ocasião em que se verifica da assinatura da ficha cadastral, é 

idêntica a assinatura no termo de conciliação e procuração, comprovando 

claramente a existência do débito e a relação jurídica entre as partes. A 

título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que a ficha cadastral em caráter contratual junto ao Réu é 

falso, pois não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar 

suas alegações. No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu 

dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor 

discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há 

outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, 

II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 

188 do Código Civil vigente. Por outro lado, a Reclamante não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a indevida cobrança em relação a inscrição de seu nome e CPF 

junto aos órgãos de proteção ao crédito já que declara em as inicial que 

desconhece referido débito, motivo pelo qual, resta comprovado pela 

Reclamada que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. Assim, caminho outro não 

há senão o da improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 
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L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001301-33.2017.811.0051 Polo Ativo: JEAN CARLOS DIAS SCHMITZ Polo 

Passivo: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO 

VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JEAN 

CARLOS DIAS SCHMITZ contra COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA 

E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO 

VERDE/MT objetivando indenização por danos morais em face de inscrição 

indevida/protestos em cartório de seu nome e CPF e declaração da 

inexistência do débito. A parte requerida em peça defensiva suscita 

preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito, afirma que agiu em seu 

exercício regular de direito em face da legitimidade do débito, alega 

inexistência dos danos morais, requerendo a improcedência da ação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I - 

Preliminar A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Réu não 

merece guarida em virtude da apresentação do protesto de titulo junto ao 

Cartório desta Comarca, onde consta como apresentante o Banco Réu, 

motivo pelo qual, afasto a preliminar vindicada. Rejeita-se a preliminar II – 

Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de 

débito protestado em cartório, alegando que é inexistente, posto que 

referido débito é indevido, pois cumpriu com suas obrigações junto a 

Empresa Kirst Comercio LTDA juntando certidão de protesto, recibo de 

pagamento e carta de anuência emitida pela Empresa Sacadora do crédito. 

O Banco Reclamado alega que não praticou nenhum ato ilícito, afirmando 

serem inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício 

regular de direito em face da legalidade do débito, alegando que a Empresa 

Kirst Comércio LTDA jamais prestou informações sobre o pagamento do 

titulo, inadmitindo sua responsabilidade em face da cobrança. Apesar de 

sedutores os argumentos do Reclamado, esta não trouxe aos autos 

nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente devido 

ao tempo de seu protesto junto ao cartório, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. O Reclamado se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato 

assinado pela Autora, Notificação ou ate mesmo o título protestado que 

aduz existência em sua defesa, restando comprovado sua conduta ilícita. 

O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do 

ônus da prova conforme autoriza o artigo 6º, VIII da Lei 8.078/90 em favor 

da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré 

não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em 

que pese às alegações da Reclamada e em virtude da inversão do ônus 

da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar 

a legalidade do débito, restando comprovado à culpa exclusiva deste em 

conformidade com o artigo 14 da Lei 8.078/90. No caso dos autos, não 

houve demonstração da legitimidade da dívida imputada ao autor, que, por 

outro lado, comprovou a quitação do valor apontado, conforme recibo de 

pagamento (Id 10828983) e carta de anuência anexo a inicial (Id 

10829026). Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido 

nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade 

de indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais 

se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No 

caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. Neste passo, a 

responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano 

sofrido por outrem, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem 

jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, restando 

configurada quando há protesto de titulo pago, como é o caso dos autos, 

conforme recibo de pagamento (Id 10828983) e carta de anuência anexo a 

inicial (Id 10829026) In casu, tenho que restou caracterizado dano moral, 

pois o Reclamado, de forma indevida consoante o cumprimento da 

obrigação pelo Autor, efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome 

e CPF da parte reclamante junto a protesto perante cartório desta 

Comarca, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome 

e CPF para realizar transação comercial, o que lhe foi negado em virtude 

de possuir restrição em seu cadastro junto ao Cartório. Neste sentido: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª 

Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 0010562-56.2012.811.0005 

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT Recorrente: Açofer Indústria e 

Comércio Ltda. Recorrido: W. J. Comércio de Materiais para Construção 

Ltda. ME EMENTA RECURSO INOMINADO. DÉBITO QUITADO COM 

ATRASO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. Caso em que o 

protesto se mostra indevido, tendo em vista o pagamento do título em data 

anterior ao registro creditício promovido pela empresa requerida. A prova 

dos autos indica que embora a parte requerente tenha efetuado o 

pagamento da dívida em 8/8/2011, o protesto foi realizado em 16/8/2011, 

caracterizando a conduta ilícita da parte requerida. A inclusão ou 

manutenção indevida do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, 

por si só, dano moral, não havendo necessidade da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Para a fixação 

de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as 

condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento, não 

havendo justificativa para a redução do quantum arbitrado quando 

observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra 

razoável para o caso dos autos. Sentença mantida. VOTO Dispenso o 

relatório, nos termos do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais. Egrégia 

Turma A juíza leiga que elaborou o projeto de sentença, o qual foi 

homologado pela juíza togada, analisou com percuciência as alegações 

das partes e as provas dos autos, aplicando com justeza o direito. Assim, 

a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) Trata-se de REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por W.J. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME em desfavor de AÇOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, alegando que pagou a duplicata emitida pela Requerida 

no valor de R$ 589,00 (quinhentos e oitenta e nove Reais) no dia 

08.08.2011, no entanto, a mesma levou a protesto o título no dia 

16.08.2011. (...) Em sua contestação, o Requerido alegou inexistir conduta 

ilícita, pois, a parte autora pagou o débito após o protesto, sendo a 

negativação culpa exclusiva do autor. (...) Pois bem, considerando a data 

em que o protesto foi lavrado, assim como a data em que o débito foi 

adimplido pelo requerente, observo que o protesto não é regular, na 

medida em que foi procedido após o pagamento do débito. Embora tenha 

recebido o pagamento do título, este foi encaminhado para protesto pelo 

requerido, restando demonstrada claramente sua responsabilidade, vez 

que atuou na realização da conduta ilícita. (...) Demonstrada, dessa forma, 
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a conduta ilícita do requerido, passo a analisar os prejuízos sofridos pelo 

autor. O dano moral é patente, diante dos dissabores enfrentados pela 

parte autora em razão do protesto indevido. 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 protestado 

INDEVIDAMENTE o nome do reclamante, 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. 

(...) Em relação à fixação do quantum relativo aos danos morais, diante da 

inexistência de critérios legais pré-estabelecidos para o seu arbitramento, 

incumbe ao magistrado, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, a fixação de seu valor. O 

“quantum” indenizatório deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar, de alguma forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve 

produzir impacto suficiente no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de 

novo atentado. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o 

magistrado considerar as peculiaridades de cada caso, como o grau de 

culpa, a extensão do dano, o potencial econômico do ofensor, dentre 

outras, de modo a proporcionar uma justa reparação, sem 

empobrecimento de quem paga, e enriquecimento de quem recebe. 

Ressalte-se, ainda, que tendo a verba indenizatória finalidade punitiva e 

pedagógica, como mencionado anteriormente, deve-se levar em 

consideração o potencial econômico do ofensor visto que, em se tratando 

de pessoa jurídica de grande porte, um valor módico não cumpriria tal 

propósito. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS 

formulados pelo autor, para condenar o requerido ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo INPC, a partir desta decisão, confirmando a antecipação de 

tutela outrora deferida. Em consequência, extingo o processo, com exame 

de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)” 

Nas razões recursais a parte alega que o protesto ocorreu porque o 

pagamento não foi identificado, tendo o título sido levado automaticamente 

a protesto em razão de estar vencido há quase 20 (vinte) dias. Ou seja, o 

protesto ocorreu por um erro interno da empresa recorrente, que não 

verificou se o débito estava quitado antes de encaminhar o título para 

protesto, e tal fato não elide sua responsabilidade pelo prejuízo suportado 

pela parte recorrida com a inclusão indevida de seus dados nos cadastros 

de proteção ao crédito. Assim, não há como afastar o dever de indenizar. 

O quantum indenizatório fixado pelo juízo singular está em consonância 

com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e atende as 

peculiaridades do caso concreto, não comportando redução. Além disso, 

está em harmonia com precedentes desta Turma Recursal. Pelo exposto, 

nego provimento ao recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, atualizados na data do pagamento. É como voto. 

NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 105625620128110005/2016, Turma Recursal Única, Julgado 

em 08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016). Reconhecida a existência 

do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta 

grande dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto 

interno da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar 

de o Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente 

se fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo 

ter o dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente 

de matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno o reclamado 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos referente ao instrumento nº 38682, protocolo nº 114645, 

livro nº 85, Titulo nº CP 2033, no valor de R$ 364,00, protestado em 

cartório; Torno Definitiva a Liminar anteriormente concedida. Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010067-87.2016.811.0051 Polo Ativo: ALESSANDRA DA SILVA 

MERCADO DE SÁ Polo Passivo: AVISTA S.A – ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por ALESSANDRA DA SILVA MERCADO 

DE SÁ contra AVISTA S.A – ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

objetivando indenização por danos morais em face de inscrição indevida 

de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida 

em peça defensiva afirma que agiu em seu exercício regular de direito, 

alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a 

regular contratação, defende a possibilidade de fato de terceiro, entende 

ser incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência 

da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se 

insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que 

referido débito é indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, 

ocasião em que esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, juntando certidão SPC, Boletim de Ocorrência 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 
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praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova e 

possibilidade de fraude por fato de terceiro. Apesar de sedutores os 

argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da 

legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua 

negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. Entretanto, a parte Ré em sua defesa 

atribui o fato da existência do débito na possibilidade de fraude por 

terceiro, requerendo neste caso a aplicação da excludente de 

responsabilidade. Pois bem, entendo que neste caso é incabível a 

aplicação da excludente de responsabilidade, pois a parte Ré sequer 

trouxe algum documento do suposto falsário, restando prejudicada a tese 

suscitada, devendo ser responsabilizada em face do ilícito ocorrido com a 

Autora. A reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar que o 

débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de comprovar 

suas assertivas, posto que não juntou nenhum contrato assinado pela 

Autora, restando comprovado sua conduta ilícita. O contrato anexo aos 

autos pela Ré (Id 1313322 e 1313323), encontra-se ausente de assinatura 

da reclamante, não podendo ser utilizado como prova em desfavor da 

Autora, o que demonstra que esta não usufruiu dos serviços prestados 

pela Ré, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, 

preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. II – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA pela Ré; Torno Definitiva a 

Liminar concedida anteriormente. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI OAB - MT0017995A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001143-75.2017.811.0051 Polo Ativo: MARLY JOICE SILVA DOCKHORN 

Polo Passivo: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA e 

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MARLI JOICE 

SILVA DOCKHORN contra TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS 

LTDA e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte promovida Trescinco 

suscita preliminar de ilegitimidade passiva posto que não é administradora 

dos valores cobrados, no mérito, afirma a inexistência de ato ilícito e 

danos morais, requerendo a improcedência da ação e a condenação da 

autora em litigância de má-fé. A parte requerida Domani em peça 

defensiva, alega inexistência dos danos morais em face de ausência de 

infração na carteira nacional de habilitação da autora, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, culpa exclusiva de terceiro, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar O reclamado 

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA suscita a preliminar 

de ilegitimidade passiva posto que não seja administradora dos valores 

cobrados em relação à quitação do veículo da autora. Analisando os 

autos, extrai-se que o reclamado é figura ilegítima para figurar no polo 

passivo da demanda, pois a inscrição lançada em nome e CPF da 

reclamante que consta na certidão SPC é de origem do Banco 

Volkswagen, sendo que este, em analise preliminar, foi o único que 

usufruiu dos valores cobrados. Desta forma, há que se reconhecer a 

ilegitimidade passiva do reclamado, devendo ser retirado do polo passivo 

da demanda, com posterior extinção do feito. Acolho a preliminar do 

reclamado TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. II – Do 

Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito 

inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débitos 

seja indevidos, pois a divida inscrita no cadastro de devedores foi 

devidamente quitada, conforme comprovante de pagamento em anexo (Id 

10614040), juntando certidão do SPC como prova da negativação 

indevida. A reclamada Domani alega que não praticou nenhum ato ilícito, 

afirmando serem inexistentes os danos morais em face da ausência de 

nexo de causalidade e culpa exclusiva de terceiro. Apesar de sedutores 

os argumentos do reclamado, este não trouxe aos autos nenhuma prova 

da legalidade do débito ou que este era realmente devido ao tempo de sua 

negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. Entretanto, a parte Ré em sua defesa 

atribui o fato da existência do débito na possibilidade de fraude por 

terceiro, requerendo neste caso a aplicação da excludente de 

responsabilidade. Pois bem, entendo que neste caso é incabível a 

aplicação da excludente de responsabilidade, pois a parte Ré sequer 

trouxe algum documento do suposto falsário, restando prejudicada a tese 

suscitada, devendo ser responsabilizada em face do ilícito ocorrido com a 

Autora. O reclamado se limitou a sua defesa somente em afirmar ausência 

de nexo de causalidade e possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, 

porém, em se tratando de relação consumerista como o presente caso 

revela, o fornecedor de serviço responde solidariamente pelos danos 

causados a seus consumidores, na forma do artigo 14, § 1º, I e II da Lei 

8.078/90, restando comprovado sua conduta ilícita em face da emissão do 

boleto de quitação, onde consta como agente pagador, o Reclamado 

Domani Veículos. Diante disso, entendo que se incorreu em erro no 

processamento da quitação do veículo entre o agente pagador, ora 

reclamado Domani Veículos e o favorecido Banco Volkswagen (Id 

10614040), referido erro não deve ser atribuído a seus consumidores, que 

no caso em tela, é a autora que efetuou a quitação utilizando-se da boa-fé 

e confiança no serviço prestado pelo Réu. O ônus de provar acerca da 

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

da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante quitação do veiculo (Id 10614040), efetuou cobranças, 

inclusive com inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de 

Proteção ao Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, 

necessitava de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que 

lhe foi negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

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

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 
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do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Dano Material Em 

relação aos danos materiais, extrai-se da documentação juntada aos 

autos que não restou comprovado o prejuízo material que a Autora alega 

ter sofrido em face da expedição de multa e negativação de seu nome e 

CPF, motivo pelo qual, há de ser indeferido. Assim, caminho outro não há 

senão o da parcial procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 

2- Determino que os valores da condenação sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento 

danoso (Súmula 54/STJ); 3 - JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do 

mérito, em relação o reclamado TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE 

AUTOMÓVEIS LTDA com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo; 4- 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais; 5- Determino que a 

reclamada Domani, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 

05 dias do cadastro de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária que fixo no 

valor de R$ 100,00 (cem reais); 6- Determino que a reclamada Domani, 

proceda com a baixa da multa/auto de infração L430659009 junto ao 

DETRAN/MT, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de 

multa diária que fixo no valor de R$ 100,00 (cem reais); Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-91.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GARCIA DELMONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(REQUERIDO)

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da 

Lei nº 9.099/95. As partes informaram nos autos a realização de acordo, 

porém, não acostaram qualquer minuta para homologação. Posteriormente, 

em petições separadas manifestaram pelo desinteresse no feito, diante do 

cumprimento do acordo, solicitando assim a desistência da ação. Nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de desistência por 

parte do autor não depende da prévia manifestação do réu. Veja: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, 

prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso 

posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir o presente feito 

sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, na forma da lei. Intimem-se. 

Após, arquive-se. Campo Verde-MT, 20 de junho de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-70.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON NAZARETH DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000529-70.2017.811.0051 Polo Ativo: WILSON NAZARETH DA CRUZ Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por WILSON 

NAZARETH DA CRUZ contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 
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b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora 

possui outras inscrições em seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito SPC. Ademais o Reclamante não trouxe aos autos 

provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais como 

comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já 

que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. Já a reclamada 

fundamenta sua defesa em relação à existência de danos morais em face 

do exercício regular de direito. Assim, a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo a 

Autora cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. Assim, caminho outro não 

há senão o da improcedência do pedido inicial. II – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001047-60.2017.811.0051 Polo Ativo: JACKSON ANTONIO CABRAL 

ROSA Polo Passivo: DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS Vistos e examinados. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JACKSON 

ANTONIO CABRAL ROSA contra DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

objetivando indenização por danos morais e restituição de valores 

referente a serviços e produtos não contratados. A parte requerida em 

peça defensiva, alega exercício regular de direito em face da regularidade 

na contratação, afirma serem inexistente os danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito Verifica-se dos autos que a 

parte reclamante se informa que adquiriu junto a Ré um celular de marca 

LG Modelo K10 no valor de R$ 898,00, ocasião em que se informa que 

ocorreu aquisição de serviços não contratado e contra sua vontade, 

sendo estes Passaporte Maisaber no valor de R$ 99,00, Hero Essencial no 

valor de R$ 139,80, Ajuste de Preço Sugerido no valor de R$ 29,90, 

Seguro Caminhão da Sorte no valor de R$ 64,50, Seguro CDC no valor de 

R$ 209,46, Garantia Maior no valor de R$ 400,00 e Seguro Extensão no 

valor de R$ 205,14,totalizando o valor de R$ 2.047,00, juntando nota fiscal 

e contrato em sua inicial. A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito em face regularidade na contratação, afirma serem inexistentes os 

danos morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação. Apesar de sedutores os 

argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da 

legalidade de seus atos, posto que não juntou nenhum documento ou 

prova da anuência do autor no momento em que foi ofertado tais produtos, 

que corroborasse com suas alegações. A reclamada se limitou a sua 

defesa somente em afirmar a inexistência de culpa no evento ocorrido 

com autor, porém, neste caso entendo que, tratando-se de relação 

consumerista, deve o fornecedor de serviço ou produto, informar a seus 

consumidores os riscos que decorre da aquisição de certos produtos e 

prestar informações claras, conforme determina a Lei 8.078/90 em seu 

artigo 6º, incisos II, III e IV, restando comprovado sua conduta ilícita. 

Entendo que no caso dos autos, prevaleceu a venda casada que é 

caracterizada quando um consumidor, ao adquirir um produto, leva 

conjuntamente outro da mesma espécie ou não. Tal instituto da venda 

casada pode ser visualizado por meio da nota fiscal e contrato anexo a 

inicial quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona que o 

consumidor só pode adquirir o primeiro se adquirir o segundo, 

demonstrando desta forma, a culpa da Ré. O ônus de provar acerca da 

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

da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos referente a serviços e produtos vendidos pela Ré 

sem autorização da vontade do autor, é medida que se impõe. II – Do dano 

Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 
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as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida condicionou aquisição de produtos e serviços para que o autor 

adquirisse o celular, causando-lhes prejuízos. Isso porque, a conduta da 

reclamada encontra-se completamente em descompasso com a legislação 

consumerista. Neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA Processo nº 

0029340-78.2015.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei – 

Várzea Grande/MT Recorrente: Banco do Brasil S.A. Recorrido: José Luiz 

Leite Lindote EMENTA RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

VENDA CASADA DE SEGURO DE VIDA. VALOR ELEVADO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. ASTREINTES DEVIDAS. VALOR 

REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Requerente que 

contratou um crédito rural de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais) e aduz que a contratação foi condicionada à aquisição de um 

seguro de vida no valor de R$ 11.380,20 (onze mil trezentos e vinte reais). 

Banco requerido que não logrou êxito em desconstituir as alegações da 

inicial. Conforme apontado pelo magistrado a quo “Parece claro e evidente 

que a contratação do “Seguro Ouro Vida Produtor Rural” não conta com a 

legítima e correspondente justa causa, tanto que ampara não a vida do 

mutuário, propriamente dita, mas o capital que foi emprestado, e que foi 

verdadeiramente imposta ao reclamante, como condição para a 

concessão do empréstimo.”. Danos morais configurados e fixados em 

patamar condizente com os parâmetros da razoabilidade e da 

proporcionalidade. A função das astreintes é vencer a obstinação do 

devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo 

a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, e não de 

transmudar-se em fonte de enriquecimento. No caso em exame, tem-se 

que o valor da multa está excessivo, restando claro que não mais possui a 

finalidade de compelir a parte recorrente a agir como determinado, sendo 

possível a limitação estabelecida no artigo 537, §1°, I do Código de 

Processo Civil de 2015. Descaracterizada a função principal pela qual foi 

determinada a multa cominatória, deve esta ser reduzida, inclusive em 

atenção ao princípio da razoabilidade. Assim, considerando as 

peculiaridades do caso, mostra-se adequada a redução da multa para R$ 

10.000,00 (dez mil reais). VOTO Egrégia Turma: O douto magistrado a quo 

analisou com percuciência as alegações das partes e as provas 

constantes nos autos, aplicando o direito com justeza. Assim, a sentença 

deve ser integralmente mantida, exceto quanto ao valor da multa 

cominatória. Para melhor compreensão, transcrevo excertos do decisum: 

O reclamante pretende ver o reclamado condenado ao pagamento de 

indenização por danos morais. Diz que contratou com a instituição 

financeira reclamada, no dia 17/07/2014, um empréstimo rural - Cédula 

Pignoratícia nº 40/00864-9-, no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais), com vencimento em parcela única no dia 15/07/2015, 

que esta obrigação de pagamento foi devidamente quitada na data do seu 

vencimento. Aduz que mesmo estando quitado o financiamento rural o 

reclamado ?programou? um débito na sua conta corrente, no valor de R$ 

11.380,20 (onze mil, trezentos e oitenta reais e vinte centavos), a título de 

seguro, consórcios e outros consectários, que segundo alega lhe foram 

impostos, em virtude da prática comercial conhecida por ?venda casada?, 

sem contar que não houve, no caso, a devida informação ao consumidor. 

Alega que, entre os produtos cuja contratação foi imposta pelo reclamado, 

estão dois consórcios de veículo, cada um deles no valor de R$-319,58, 

para ser pago em 60 (sessenta) parcelas. Afirma que tentou, por várias 

vezes, resolver o problema na esfera administrativa e que todas as suas 

tentativas resultaram inúteis. Postulou o deferimento de liminar, ordenando 

que a instituição bancária se abstivesse de inserir seu nome nos 

cadastros da Serasa e do SPC e também para que se abstivesse de 

lançar novos débitos na sua conta corrente, no valor superior a R$-316,00 

e de quais quer outros valores a título de ?BB Custeio Agropecuário 

Tradicional?. A liminar foi deferida na movimentação de nº 06 ? e depois 

revigorada na movimentação de nº 68, apenas para vedar que, no curso 

do processo, o nome do reclamante fosse inserido em cadastros de 

proteção ao crédito. Requer a procedência da reclamação, para que seja 

decretada a ?desconstituição dos valores apresentados no memorial de 

cálculo pelo Autor, por serem estes indevidos e fruto de venda casada? 

(?!?) ? o reclamante sequer especifica quais são os débitos que quer ?

desconstituir?; para que o reclamado seja condenado a ?restituir os 

valores já pagos no contrato de consórcio até a data da sentença, 

atualizados monetariamente?; e para que o reclamado seja condenado ao 

pagamento de indenização por danos morais. O reclamado, em sua 

contestação, suscitou preliminar de carência de Ação, por Falta de 

Interesse Processual, ao argumento de que, ao pleitear o crédito que é 

objeto da Cédula Rural, o reclamante teria consciente e deliberadamente 

feito a opção pela contratação de um Seguro Ouro Vida Produtor Rural, 

assim como pela contratação dos consórcios, que são objeto dos 

questionamentos feitos neste processo, de modo que, pelo que alega, se 

livremente contratou, não lhe é dado voltar atrás, para questionar aquilo 

que foi livremente abraçado. Insiste que a contratação do Seguro, já 

citado, assim como dos demais produtos, foi feita de modo consciente e 

livre, em hígida manifestação de vontade, o que significa que nenhum vicio 

existe a maculá-la. [...] Naquilo que rotulou de ?mérito? repete que a 

contratação do seguro e dos consórcios foi livre e consciente, de modo 

que nenhum vício a inquina, que não há, no caso, ato ilícito algum, e que 

não se fazem presentes os demais requisitos que autorizariam o 

reconhecimento do dever de indenizar. Discorre sobre a quantificação da 

indenização por danos morais, em eventual caso de condenação, a este 

título. Mérito: No mérito, segundo entendo, depois de bem aquilatar os 

fundamentos lançados na confusa peça de ingresso, confrontando-as 

com os fundamentos apresentados na contestação e com os documentos 

apresentados, a reclamação é parcialmente procedente. Efetivamente 

restou comprovado que o reclamante contratou o empréstimo rural, 

documentado na Cédula Pignoratícia nº 40/00864-9- (documento que foi 

anexado com a inicial), e que o quitou integralmente, não havendo, a bem 

da verdade, quanto a isto, sequer controvérsia. O questionamento do 

consumidor reclamante, e contra os quais se insurge a instituição 

financeira, se referem à contratação e à cobrança de valores relativos ao 

um Seguro Ouro Vida Produtor Rural, e também à contração de dois 

consórcios de automóveis. O reclamante alega que esta contração foi 

imposta pela instituição financeira, verdadeiramente como condição para 

que o empréstimo solicitado fosse concedido, em prática legalmente 

vedada, que é conhecida como venda casada. Já a instituição financeira, 

por sua vez, defende a validade da contratação, sustentando que é fruto 

da livre e consciente manifestação de vontade das partes contratantes. 

Segundo entendo, nada justifica ? a não ser um claro ato de prepotente 

imposição por parte do fornecedor ? de um Seguro de Vida com valores 

tão elevados, ainda mais considerando que a contratação do ?Seguro de 

Vida? é feita por alguém que já está a solicitar empréstimo, à instituição 

financeira. Ademais, esta prática, segundo revê a experiência comum, é 

bem frequente, por parte das instituições financeiras em geral; impor 

àquele que vêm solicitar empréstimo, diversos outros produtos, em ato de 

velada imposição, deixando claro e evidente que, se tais ?produtos? não 

forem adquiridos, nenhum empréstimo será concedido ao mutuário. Na 

peça de contestação, o reclamado tenta fazer parecer que a contratação 

do ?Seguro Ouro Vida Produtor Rural? teria por finalidade assegurar o 

pagamento do próprio empréstimo, no caso de falecimento do mutuário, de 

modo a prevenir eventual risco ao capital emprestado. Este argumento é, 

contudo, repulsivo e verdadeiramente odioso; primeiro, porque, como se 

sabe, o risco de inadimplência já é considerando em diversos outros 

fatores, como o perfil do mutuário ? considerando principalmente o seu 

lastro patrimonial ? o nível de relacionamento que mantém com a própria 

instituição financeira concedente do empréstimo, e a taxa de juros que é 

praticada. Soa-me verdadeiramente abusivo ainda impor ao consumidor, 

diante disto tudo, o pagamento de ainda mais um ?Seguro de Vida?, que 

não é de seu interesse e na verdade sequer ampara a vida do mutuário 

(tem natureza análoga à do seguro prestamista), e sim o ?capital? da 

instituição financeira, muito embora seja abusivamente pago pelo 

consumidor. E ressalte-se, o valor do ?Seguro de Vida? não é pequeno, 

detalhe que ressalta, ainda mais, sua abusividade. Parece claro e evidente 

que a contratação do ?Seguro Ouro Vida Produtor Rural? não conta com a 

legítima e correspondente justa causa, tanto que ampara não a vida do 

mutuário, propriamente dita, mas o capital que foi emprestado, e que foi 

verdadeiramente imposta ao reclamante, como condição para a 

concessão do empréstimo. E como se sabe, o risco do capital já é levado 

em conta e coberto em diversos outros aspectos e garantias, incluindo a 

taxa de juros, que é praticada levando em conta, entre outros fatores, o 
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grau de risco que a operação apresenta. É matéria já pacificada em 

nossos pretórios que as operações bancárias se incluem entre as 

relações de consumo, estando amparadas pelas disposições do Código 

de defesa do Consumidor. [...] No caso presente, segundo consta, o valor 

do ?Seguro de Vida? não chegou a ser pago, não se podendo falar em 

repetição, e ainda mais em dobro, de qualquer montante. Já no que se 

refere aos dois consórcios, não vejo, no caso, evidencias de que são, 

igualmente, fruto de ?venda casada?, visto que possuem natureza e 

finalidade completamente diversas do ?Seguro de Vida?, acima analisado, 

e em especial porque traduzem contrapartida ao consumidor/adquirente, o 

que não se dá, como acima expus, no caso do ?Seguro Ouro Vida 

Produtor Rural?, voltado exclusivamente a assegurar o capital 

emprestado. Ademais, o reclamante sequer tomou o cuidado de anexar ao 

processo os Contratos de Consórcio, de modo a tornar possível a 

verificação acerca da data e demais condições em que se deu a 

contratação, e também sequer aponta quantas parcelas já foram pagas, 

formulado pedido genérico de ?restituição dos valores já pagos no 

contrato de consórcio até a data da sentença, devidamente atualizados 

monetariamente?. Ora, como ostensivamente se sabe, é vedado nos 

procedimentos afetos aos Juizados Especiais, por força do disposto no 

artigo 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95, a prolação de sentenças 

ilíquidas. Não há, nem mesmo no tão propalado memorial de cálculo, que foi 

anexado com a sofrível peça inicial, a indicação de quantas parcelas já 

tinham sido, no mês de setembro de 2015 ? mês em que esta Reclamação 

foi ajuizada ? pagas. De resto, tenho por inquestionável que o bloqueio ? 

ou a tentativa de bloqueio - de valores na conta corrente do reclamante, a 

negativa de emitir boletos para a quitação de débitos legitimamente 

contratados, tudo isto aliado ao encaminhamento do nome do consumidor 

aos órgãos de proteção ao crédito, configuram, sem dúvida alguma, 

inadequada prestação de serviços, capaz de autorizar a imposição, em 

favor do consumidor, de édito reparatório. Note-se que há, no caso, pela 

prova trazida ao processo, em especial a que foi anexada nas 

movimentações de nº 73,79 e 87, evidencias de que, mesmo ciente da 

liminar que foi deferida na movimentação de nº 06, e que foi revigorada na 

decisão lançada na movimentação de nº 68 - esclarecendo, inclusive, que 

a decisão liminar alcança todo e qualquer órgão de restrição, incluindo o 

SISBACEN - o reclamado, de modo condenável, insiste em descumprir a 

ordem liminar, que foi exarada por este Juízo, mantendo, apesar de todas 

as advertências que recebeu, o nome do reclamante registros do 

SISBACEN. Claro que a atitude recalcitrante da instituição financeira 

inviabiliza, por completo a vida financeira e creditícia do consumidor 

reclamante, e desafia a realização da multa cominatória que foi imposta na 

movimentação de nº 68, sem prejuízo da adoção de outras medidas que já 

foram requeridas pelo reclamante, no curso deste processo. Tratando-se, 

como já dito, de relação jurídica que é autenticamente de consumo, a 

responsabilidade que incide o prestador de serviços é, por força do artigo 

14 da Lei 8.078/90, objetiva e configura-se independentemente da 

caracterização da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de 

causalidade e o dano, que neste caso, por sua nuance moral, é 

presumido. [...] Além disto, os danos ordem moral caracterizam-se in re 

ipsa, de maneira que, por evidente, não há que se exigir da parte 

reclamante prova ?manifesta? dos gravames, dos transtornos, abalos e 

desgastes, cuja reparação postula. A obrigação de indenizar, como já dito 

acima, deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em favor da reclamante 

ilícito enriquecimento. Em face do exposto e por mais que dos autos 

consta, julgo parcialmente procedente o pedido, para: a) Anular a 

contratação do ?Seguro Ouro Vida Produtor Rural?, que vincula as partes, 

declarando indevido o lançamento de qualquer valor na conta corrente do 

reclamante, em razão deste vinculo contratual, visto que é 

inequivocamente fruto de ?venda casada? praticada pela instituição 

financeira. b) Tornar ? diante do claro e insistente descumprimento da 

ordem liminar deferida neste processo - subsistente a multa cominatória, 

imposta na decisão movimentada nos itens 06 e 68, que, em função do 

tempo já decorrido entre a citação do reclamado (15/09/2015) e esta data, 

já alcançou seu valor máximo- R$-35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos 

reais). Este montante será acrescido de juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC/FIPE, a partir desta data. c) Condenar o 

reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em 

R$-10.000,00 (dez mil reais), importe que será acrescidos de juros de 1% 

ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir 

desta data. Torno definitiva a liminar deferida na movimentação de nº 06 e 

revigorada na movimentação de nº 68. A recorrente pretende ainda que 

seja reconhecida a inexigibilidade das astreintes, pois não houve 

descumprimento da ordem judicial. Alternativamente, postula a redução do 

valor fixado pelo juízo a quo. No caso em apreço os documentos juntados 

no evento 54 evidenciam que houve descumprimento da ordem liminar. 

Assim, afastar por completo a exigibilidade da multa seria um prêmio à 

parte recorrida, a qual mostrou desrespeito ao trâmite processual e aos 

prazos fixados pelo juízo. Por outro lado, é certo que em razão do longo 

prazo de descumprimento da ordem a multa, que foi fixada em R$ 200,00 

(duzentos reais) por dia, atingiu um valor extremamente elevado, tendo 

sido limitada, na sentença, ao valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais). Com efeito, a função das astreintes é vencer a obstinação do 

devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo 

a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, e não de 

transmudar-se em fonte de enriquecimento. No caso em exame, tem-se 

que o valor da multa está excessivo, restando claro que não mais possui a 

finalidade de compelir a parte recorrente a agir como determinado, 

passando a ter caráter de enriquecimento injustificado da parte credora, 

sendo perfeitamente possível a limitação estabelecida no artigo 537, §1°, I 

do Código de Processo Civil de 2015. Descaracterizada a função principal 

pela qual foi determinada a astreinte, deve esta ser reduzida, inclusive em 

atenção ao princípio da razoabilidade. Assim, considerando as 

peculiaridades do caso, mostra-se adequada a redução da multa para o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pelo exposto, dou parcial provimento 

ao recurso para reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Sobre esse valor incidirá correção monetária, pelo INPC, a partir desta 

data. Não incidem juros de mora sobre a multa. Precedente: REsp 

1.327.199/RJ (2011/0281040-1, relatora Ministra Nancy Andrighi). Sem 

honorários, em razão do provimento em parte substancial do recurso. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito – Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 293407820158110002/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 21/10/2016, Publicado no DJE 21/10/2016). Reconhecida a 

existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral 

apresenta grande dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a 

um aspecto interno da pessoa humana e de natureza inteiramente 

subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas 

quais comumente se fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer 

que não entendo ter o dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, 

trata-se a presente de matéria eminentemente civil, sendo certo que as 

penalizações de uma determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma 

penal. Não é por outro motivo que essas mesmas lesões já encontram 

previsão no Código Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas 

quaisquer sanções punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser 

indenizado levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da 

lesão, tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões 

judiciais, que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização 

conforme a causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram 

a própria existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento 

do Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização 

por dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. III – Restituição de Valor Por fim, em relação ao pedido de 

restituição, entendo que referido pedido há de ser indeferido em virtude do 

autor demonstrar em sua inicial a intenção de adquirir o aparelho celular, 

restando comprovado somente a insatisfação quanto aos produtos e 

serviços adquiridos de forma compulsória em excesso. Assim, caminho 

outro não há senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por 

tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 

2- Determino que os valores da condenação sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), 
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mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento 

danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido nestes 

autos referente aos serviços/produtos denominados: Passaporte 

Maisaber no valor de R$ 99,00, Hero Essencial no valor de R$ 139,80, 

Ajuste de Preço Sugerido no valor de R$ 29,90, Seguro Caminhão da Sorte 

no valor de R$ 64,50, Seguro CDC no valor de R$ 209,46, Garantia Maior 

no valor de R$ 400,00 e Seguro Extensão no valor de R$ 205,14; Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de restituição de valor referente ao celular; 

Torno Definitiva a Liminar anteriormente concedida. Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-54.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE GOMES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010410-54.2014.811.0051 Polo Ativo: GEOVANE GOMES SANTANA Polo 

Passivo: OI S.A Vistos em correição. Cuidam-se de embargos de 

declaração manejados por OI S.A, alegando, em suma, que a sentença 

proferida incorreu em contradição quando determinou o bloqueio da multa 

de 10% referente o atraso no cumprimento da obrigação. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem finalidade 

específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: 

Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso posto à 

liça, aduz a parte embargante que há contradição quando determinou o 

bloqueio da multa de 10% referente o atraso no cumprimento da 

obrigação. Neste passo, a contradição arguida não tem nenhuma 

pertinência, pois o que na verdade busca a embargante é adequar a 

decisão aos seus interesses. Em não havendo obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos não merecem acolhimento. 

Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 

ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA REDISCUTIR O 

MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR OU REFORÇAR OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE 

LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O 

JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC QUE 

NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS CHAMADOS EMBARGOS COM FINS 

DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO 

ART.535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

JULGADO EM 20/06/2003). Posto isso, e por tudo mais que consta dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. REABRO o prazo para 

interposição de recurso, nos termos da lei. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-07.2017.8.11.0051
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LEANDRO VERGILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001348-07.2017.811.0051 Polo Ativo: LEANDRO VERGILIO Polo Passivo: 

TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por LEANDRO VERGILIO contra 

TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por danos morais por 

em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de 

inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva alega inexistência de 

danos morais, pois a reclamante é devedora contumaz, posto que possui 

outras inscrições nos Órgãos de Proteção ao Crédito. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). In casu, é nítida a conduta ilícita 

da parte reclamada que, de forma indevida, inseriu o nome da reclamante 

nos órgãos restritivos de crédito. Todavia, pela análise dos documentos 

juntados na inicial denota-se a existência de inscrições preexistentes em 

desfavor da parte reclamante, sem qualquer prova de que tenha intentado 

ações para discussão sobre sua legalidade. Na defesa apresentada pela 

reclamada, observa-se que não juntou aos autos documentos capazes de 

comprovar a exigibilidade do crédito, ocasião em que alega em sua defesa 

que o reclamante é devedor contumaz, carecendo de indenização por 

danos morais. Por outro lado, verifica-se dos documentos acostado nos 

autos pela parte Ré não demonstra a contratação dos serviços ofertados 

por esta, carecendo desta forma de prova da exigibilidade do crédito. 

Nessas hipóteses o STJ entende, de forma pacífica, que inexiste dever de 

indenizar, por ausência de ofensa a honra do consumidor. Assim o teor da 

Súmula 385: “Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição,ressalvado o direito ao cancelamento”. Sendo assim, 

indefiro o pedido de danos morais. No entanto, deve ser deferido o pedido 

de inexistência do débito, com o respectivo cancelamento da restrição 

imposta. II – Dispositivo Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
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os pedidos para declarar a inexistência de débito referente à relação 

jurídica discutida nos autos. Determino que a reclamada, retire a inscrição 

do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de 

inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em 

relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, 

sob pena de imposição de multa de incidência única, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil) reais. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001355-96.2017.811.0051 Polo Ativo: FABIO FERREIRA LICURGO Polo 

Passivo: BANCO BRADESCARD S.A – BANCO BRADESCO S.A Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por FABIO 

FERREIRA LICURGO contra BANCO BRADESCARD S.A – BANCO 

BRADESCO S.A objetivando indenização por danos morais em face de 

inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. 

A parte requerida em peça defensiva afirma que agiu em seu exercício 

regular de direito, alega inexistência dos danos morais, juntando contrato 

assinado, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo 

a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos 

deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, 

fundamentando suas decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora 

possui varias inscrições em seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção 

ao crédito SPC/SERASA. Todavia, o Autor não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Contudo, em que pese à alegação 

da autora de que não teria mantido relação comercial com a reclamada não 

merece acolhimento, pois verifica-se que Ré em sua defesa juntou 

contrato assinado pela Autora referente abertura Conta Corrente 2397-3, 

Agencia 1197 de titularidade da parte Autora, constando uma 

renegociação de divida referente a cartão de crédito na data de 

21.07.2014 no valor de R$ 648,00, que atualmente representa o valor 

atualizado de R$ 1.248,48, comprovado a relação jurídica entre as partes. 

Extrai-se dos autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram 

claramente que houve contraprestação do serviço do reclamado ao 

reclamante, bem como a assinatura do contrato é idêntica à assinatura do 

termo de conciliação, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e procuração, 

comprovando claramente que a reclamante utilizou o serviço do 

reclamado. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, 

aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo a 

Autora cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 403 de 795



industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. Assim, caminho outro não 

há senão o da improcedência do pedido inicial. II – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001357-66.2017.811.0051 Polo Ativo: JONIZETE FERREIRA DE ASSIS 

Polo Passivo: ATIVOS S.A CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por JONIZETE FERREIRA DE ASSIS contra ATIVOS 

S.A CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminar de inépcia da inicial e 

litigância de má-fé, no mérito, afirma à legitimidade da cobrança juntando 

contrato, alega exercício regular de direito, a inexistência de danos morais, 

o descabimento de inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares se confundem 

com o mérito e com ele será analisadas, restando prejudicada preliminar 

suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos 

deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, 

fundamentando suas decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte não 

comprovou a ilicitude da referida. Ademais o Reclamante não trouxe aos 

autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais como 

comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência já 

que declara em sua inicial desconhecer a origem do débito. Já a reclamada 

juntou instrumento de cessão de crédito e declaração de cessão de 

crédito, cedido pelo Banco do Brasil, comprovando a relação jurídica entre 

as partes, bem como débitos em aberto, restando comprovando a 

existência e exigibilidade do crédito. A título ilustrativo cito a jurisprudência 

da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – 

ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro 

do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor 

discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há 

outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, 

II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 

188 do Código Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a indevida cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pela 

reclamada que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Neste 

passo, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou 

comprovado pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido 

nestes autos, devendo a autora cumprir com suas obrigações assumida 

em face da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados 

pela empresa ré. Ainda em sede de contestação, a Ré requer aplicação da 

Sumula 385 do STJ, por se tratar a matéria de inscrição pré-existente. 

Diante do caso em comento, entendo que a aplicação da Sumula é 

completamente descabível a matéria discutida nestes autos, pois o débito 

oriundo da negativação, trata-se de divida contraída pela parte Autora que 

não foi devidamente paga, ante ausência de provas da inexigibilidade do 

débito, sendo que, neste caso o ônus da prova é da parte autora 

conforme determina o Artigo 373, I do CPC, restando assim, a 

comprovação da inaplicabilidade da Sumula 385 STJ. Feitas colocações do 
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conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais, bem como declaração da 

inexistência do débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada 

requer a condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no 

caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do 

Autor se funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou 

que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000038-29.2018.811.0051 Polo Ativo: MARCLEAN MENEZES LOPES Polo 

Passivo: AGUAS DE CAMPO VERDE S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MARCLEAN 

MENEZES LOPES contra AGUAS DE CAMPO VERDE S.A objetivando 

reajuste das faturas referente aos meses de dezembro de 2016 a janeiro 

de 2017. A parte requerida em peça defensiva, afirma a inexistência de 

ilicitude e danos morais, defende a regular cobrança do débito, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito Verifica-se dos autos que o 

reclamante se insurge da cobrança abusiva no valor de R$ 446,31 

referente fatura do consumo de agua do mês de dezembro de 2016 e o 

valor de R$ 553,47 em relação a fatura do mês de janeiro de 2018 

registrando um excessivo salto no consumo, ensejando posteriormente o 

risco de ter o fornecimento de água em sua residência suspenso, 

requerendo adequação das faturas para consumo de 25 M³. A reclamada 

afirma o valor da fatura é devido em virtude do uso e que cabe a este 

provar os fatos alegados, inexistindo falha na prestação de serviço. 

Ocorre, que a reclamada se limitou em sua defesa acerca do fato 

constitutivo do direito do autor, posto que não juntou nenhum documento 

ou laudo que comprova de forma exata e plausível o real consumo 

excessivo de agua pelo reclamante que corroborasse suas alegações, 

restando prejudicado o meio de prova utilizado pela reclamada, pois 

sequer juntou vistoria ou documento hábil a comprovar sua tese de 

defesa. Já o reclamante juntou em sua inicial fatura de consumo de agua 

do valor abusivo no valor de R$ 446,31 referente fatura do consumo de 

agua do mês de dezembro de 2016 e o valor de R$ 553,47 em relação a 

fatura do mês de janeiro de 2018, bem como faturas dos meses anteriores 

que variam de R$ 182,95 a R$ 315,52. Diante disso, não vislumbro que, a 

média de consumo de agua do autor tivesse um aumento de consumo de 

agua ao mês de 24 para 45 m³. Assim, assiste razão à parte autora, 

devendo a reclamada ser responsabilizada pelo ilícito praticado, com 

conduta abusivas que exploram seus consumidores exigindo vantagem 

manifestamente excessivas, conforme determina o artigo 39, V do Código 

de Defesa do Consumidor. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Em que pese às 

alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova esta 

não se desincumbiu de seu ônus. Portanto, como o autor não se nega a 

pagar a fatura, requerendo a declaração de inexistência de débito da 

fatura referente ao meses de dezembro de 2016 a janeiro de 2017 e sua 

retificação em consonância com a demais fatura de meses anteriores e de 

acordo com o real consumo de 25 M³, motivo pelo qual, há de ser deferido 

o pedido de retificação da fatura discutida nestes autos. Assim, caminho 

outro não há senão o da procedência do pedido inicial. II – Dispositivo Por 

tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Declaro inexistente o débito relacionado à fatura 

referente ao mês de dezembro de 2016 no valor de R$ 446,31 

(quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos) e fatura do 

mês de janeiro de 2017 no valor de R$ 553,47 (quinhentos e cinquenta e 

três reais e quarenta e sete centavos); 3- Determino que a reclamada 

retifique as faturas referente aos meses de dezembro de 2016 e janeiro 

de 2017 discutida nestes autos no prazo de 05 dias com adequação do 

real consumo do reclamante, sob pena de imposição de multa de 

incidência única, no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais, em caso de 

descumprimento; Torno Definitiva a Liminar anteriormente concedida. Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001278-87.2017.811.0051 Polo Ativo: THALITA CAROLINI VIANA COSTA 

Polo Passivo: BANCO BRADESCARD S.A e BANCO CBSS S.A Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

THALITA CAROLINI VIANA COSTA contra BANCO BRADESCARD S.A e 
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BANCO CBSS S.A objetivando indenização por danos morais em face de 

inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. 

A parte requerida Banco Bradescard em peça defensiva suscita preliminar 

de ilegitimidade passiva, no mérito, afirma que agiu em seu exercício 

regular de direito, alega inexistência dos danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação. A parte requerida Banco CBSS em peça 

defensiva afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais, juntando contrato assinado, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pelo Requerido Bradescard não merece ser acolhida, 

tendo em vista que da certidão SPC consta restrição de origem do 

reclamado, motivo pelo qual há necessidade de manter no polo passivo da 

demanda para apurar eventual responsabilidade, restando prejudicada a 

preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos 

deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, 

fundamentando suas decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora 

possui varias inscrições em seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção 

ao crédito SPC/SERASA. Todavia, a Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já que declara em 

sua inicial o desconhecimento do débito. Contudo, em que pese à alegação 

da autora de que não teria mantido relação comercial com os reclamados 

não merece acolhimento, pois verifica-se que Réu Banco CBSS em sua 

defesa juntou contrato assinado pela Autora, comprovado a relação 

jurídica entre as partes. Extrai-se dos autos que, os documentos juntados 

pelo Réu Banco CBSS demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço do reclamado a reclamante, bem como a 

assinatura do contrato é idêntica à assinatura do termo de conciliação e 

procuração, comprovando claramente que a reclamante utilizou o serviço 

do reclamado. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por 

analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo a 

Autora cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. Assim, caminho outro não 

há senão o da improcedência do pedido inicial. II – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001217-32.2017.811.0051 Polo Ativo: HELIVALDO DE LIMA ROCHA Polo 

Passivo: VAI VOANDO VIAGENS LTDA Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por HELIVALDO DE 

LIMA ROCHA contra VAI VOANDO VIAGENS LTDA objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida/protestos em 

cartório de seu nome e CPF e declaração da inexistência do débito. A 

parte requerida em peça defensiva suscita preliminar de ilegitimidade 

passiva, no mérito, afirma que agiu em seu exercício regular de direito, 

alega inexistência dos danos morais, requerendo a improcedência da 

ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I - Preliminar A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo 

Réu não merece guarida em virtude da apresentação do protesto de titulo 

junto ao Cartório desta Comarca, onde consta como credor o a Ré, motivo 

pelo qual, afasto a preliminar vindicada. Rejeita-se a preliminar II – Do 

Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito 

protestado em cartório, alegando que é inexistente, posto que referido 

débito é indevido, pois cumpriu com suas obrigações junto a Empresa Ré 

juntando certidão de protesto e comprovante de pagamento. A Reclamada 

alega que não praticou nenhum ato ilícito, afirmando serem inexistentes os 

danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito em face 

do cancelamento do contrato e devolução de valor ao autor, alegando que 

o Banco Safra prestou informações sobre o pagamento o protesto, 

afirmando que por erro sistêmicos, alguns boletos foram enviados para 

protesto. Apesar de sedutores os argumentos do Reclamado, esta não 

trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era 

realmente devido ao tempo de seu protesto junto ao cartório, posto que 

não juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, 

que corroborasse com suas alegações. O Reclamado se limitou a sua 

defesa somente em afirmar que o contrato foi cancelado e efetuou a 

restituição dos valores pago pelo autor, posto que não juntou nenhum 

documento que demonstre a responsabilidade de terceiro, restando 

comprovado sua conduta ilícita. O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova conforme autoriza o artigo 

6º, VIII da Lei 8.078/90 em favor da parte hipossuficiente no processo, ou 

seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou 

modificativo do direito do Autor. Em que pese às alegações da Reclamada 

e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de 

seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito, restando 

comprovado à culpa exclusiva deste em conformidade com o artigo 14 da 

Lei 8.078/90. No caso dos autos, não houve demonstração da legitimidade 

da dívida imputada ao autor, que, por outro lado, comprovou a quitação do 

valor apontado, conforme comprovante de pagamento (Id 10505024). 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. Neste passo, a 

responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano 

sofrido por outrem, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem 

jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, restando 

configurada quando há protesto de titulo pago, como é o caso dos autos, 

conforme comprovante de pagamento (Id 10505024) em anexo a inicial. In 

casu, tenho que restou caracterizado dano moral, pois o Reclamado, de 

forma indevida consoante o cumprimento da obrigação pelo Autor, efetuou 

cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da parte reclamante 

junto a protesto perante cartório desta Comarca, causando-lhes prejuízos. 

Isso porque, necessitava de seu nome e CPF para realizar transação 

comercial, o que lhe foi negado em virtude de possuir restrição em seu 

cadastro junto ao Cartório. Neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária 

Recurso Cível Nº 0010562-56.2012.811.0005 Juizado Especial Cível de 

Cáceres/MT Recorrente: Açofer Indústria e Comércio Ltda. Recorrido: W. 

J. Comércio de Materiais para Construção Ltda. ME EMENTA RECURSO 

INOMINADO. DÉBITO QUITADO COM ATRASO. PROTESTO INDEVIDO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO 

NÃO PROVIDO. Caso em que o protesto se mostra indevido, tendo em 

vista o pagamento do título em data anterior ao registro creditício 

promovido pela empresa requerida. A prova dos autos indica que embora 

a parte requerente tenha efetuado o pagamento da dívida em 8/8/2011, o 

protesto foi realizado em 16/8/2011, caracterizando a conduta ilícita da 

parte requerida. A inclusão ou manutenção indevida do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, não havendo 

necessidade da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida 

pela parte requerente. Para a fixação de indenização por danos morais, 

deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a 

extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte 

requerida para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a 

redução do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Indenização fixada em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor que se mostra razoável para o caso dos autos. 

Sentença mantida. VOTO Dispenso o relatório, nos termos do art. 46 da 

Lei dos Juizados Especiais. Egrégia Turma A juíza leiga que elaborou o 

projeto de sentença, o qual foi homologado pela juíza togada, analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida por seus 

próprios fundamentos. Transcrevo excertos da respeitável sentença: “(...) 

Trata-se de REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por W.J. 

COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME em desfavor de 

AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, alegando que pagou a duplicata 

emitida pela Requerida no valor de R$ 589,00 (quinhentos e oitenta e nove 

Reais) no dia 08.08.2011, no entanto, a mesma levou a protesto o título no 

dia 16.08.2011. (...) Em sua contestação, o Requerido alegou inexistir 

conduta ilícita, pois, a parte autora pagou o débito após o protesto, sendo 

a negativação culpa exclusiva do autor. (...) Pois bem, considerando a 

data em que o protesto foi lavrado, assim como a data em que o débito foi 

adimplido pelo requerente, observo que o protesto não é regular, na 

medida em que foi procedido após o pagamento do débito. Embora tenha 

recebido o pagamento do título, este foi encaminhado para protesto pelo 

requerido, restando demonstrada claramente sua responsabilidade, vez 

que atuou na realização da conduta ilícita. (...) Demonstrada, dessa forma, 

a conduta ilícita do requerido, passo a analisar os prejuízos sofridos pelo 

autor. O dano moral é patente, diante dos dissabores enfrentados pela 

parte autora em razão do protesto indevido. 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 protestado 

INDEVIDAMENTE o nome do reclamante, 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. 

(...) Em relação à fixação do quantum relativo aos danos morais, diante da 

inexistência de critérios legais pré-estabelecidos para o seu arbitramento, 

incumbe ao magistrado, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, a fixação de seu valor. O 

“quantum” indenizatório deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar, de alguma forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve 

produzir impacto suficiente no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de 

novo atentado. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o 

magistrado considerar as peculiaridades de cada caso, como o grau de 

culpa, a extensão do dano, o potencial econômico do ofensor, dentre 

outras, de modo a proporcionar uma justa reparação, sem 

empobrecimento de quem paga, e enriquecimento de quem recebe. 

Ressalte-se, ainda, que tendo a verba indenizatória finalidade punitiva e 

pedagógica, como mencionado anteriormente, deve-se levar em 

consideração o potencial econômico do ofensor visto que, em se tratando 
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de pessoa jurídica de grande porte, um valor módico não cumpriria tal 

propósito. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS 

formulados pelo autor, para condenar o requerido ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo INPC, a partir desta decisão, confirmando a antecipação de 

tutela outrora deferida. Em consequência, extingo o processo, com exame 

de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)” 

Nas razões recursais a parte alega que o protesto ocorreu porque o 

pagamento não foi identificado, tendo o título sido levado automaticamente 

a protesto em razão de estar vencido há quase 20 (vinte) dias. Ou seja, o 

protesto ocorreu por um erro interno da empresa recorrente, que não 

verificou se o débito estava quitado antes de encaminhar o título para 

protesto, e tal fato não elide sua responsabilidade pelo prejuízo suportado 

pela parte recorrida com a inclusão indevida de seus dados nos cadastros 

de proteção ao crédito. Assim, não há como afastar o dever de indenizar. 

O quantum indenizatório fixado pelo juízo singular está em consonância 

com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e atende as 

peculiaridades do caso concreto, não comportando redução. Além disso, 

está em harmonia com precedentes desta Turma Recursal. Pelo exposto, 

nego provimento ao recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, atualizados na data do pagamento. É como voto. 

NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 105625620128110005/2016, Turma Recursal Única, Julgado 

em 08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016). Reconhecida a existência 

do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta 

grande dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto 

interno da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar 

de o Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente 

se fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo 

ter o dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente 

de matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno o reclamado 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente os débitos 

discutidos nestes autos referente aos instrumento nº 42058/42059, 

protocolo nº 121635/121636, l ivro nº 92/92, Titulo nº 

470778960/470778964, no valor de R$ 69,86 e R$ 233,46, protestados em 

cartório; 4- Determino que a reclamada, proceda a baixa do protesto em 

nome do reclamante no prazo de 05 dias junto ao Cartório 2º Serviço 

Notarial e Registral Nesken desta Comarca, em relação ao débito discutido 

nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de 

multa de incidência única, no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais. Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018.. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001341-15.2017.811.0051 Polo Ativo: NORTON OLIVEIRA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - EPP Polo Passivo: ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A – CEMAT) Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por NORTON 

OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - EPP contra 

ENERGISA MATO GROSSO (CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A – CEMAT) objetivando a declaração de inexistência do débito, por não 

concordar com a cobrança abusiva no consumo de energia elétrica em 

sua unidade consumidora. Contestando a inicial, a Reclamada aduz 

preliminar de ausência de interesse de agir e incompetência do Juizado 

Especial. No mérito, destaca que não praticou qualquer ato ilícito e 

inexistência de dano moral, que realmente houve irregularidade no medidor 

de energia, alega legalidade na fatura, requerendo a improcedência da 

ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar A preliminar de interesse de agir se confunde com o 

mérito e com ele será analisada, motivo pelo qual, resta prejudicada a 

preliminar arguida pela Ré. Já a preliminar de incompetência do juizado 

especial não merece prosperar, tendo em vista que foram juntado aos 

autos documentos suficientes para a identificação dos pedidos da parte 

autora, restando claro a desnecessidade de realização de perícia, 

conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual , afasto a 

preliminar suscitada pela Ré. Rejeita-se a preliminar. II – Mérito 

Compulsando-se os autos, nota-se que a cobrança pelo consumo de 

energia elétrica referente à unidade consumidora nº 6/1830804-9, dirigida 

a parte Reclamante, bem como a ameaça e corte de energia, advém do 

fato de que o mesmo teria se utilizado do consumo efetivo de energia sem 

a devida contraprestação, gerando as faturas no valor de R$ 16.199,95 e 

R$ 3.068,22. Primeiramente cumpre analisar a possibilidade da aplicação 

das normas do Código Consumerista ao caso. Em se tratando da 

prestação de serviço público essencial, aplica-se, conforme entendimento 

já sedimentado pela doutrina e jurisprudência, o Código de Defesa do 

Consumidor, mormente ante a clareza de seu artigo art. 3º, § 2º, quando, 

no caput define o “fornecedor” como aquele que, entre outras atividades 

elencadas, desenvolve prestação de serviços. Em seguida, conceitua a 

expressão “serviço” para os fins da lei, nos termos seguintes: Art. 3º. [....] 

§ 2º- Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração [...]”. Entendendo que existe a relação de consumo 

aludida, o TJMT, assim já se posicionou: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE – 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO – A discussão travada nos autos 

se prende à relação de consumo estabelecida entre a agravada e a 

empresa agravante, onde uma atua como fornecedora de energia elétrica 

e a outra como consumidora de tais serviços, logo, tratando-se de relação 

de consumo, impossível a denunciação da lide por parte da requerida, por 

expressa vedação do artigo 88 do código de defesa do consumidor. 

(TJMT – AI 39693/2002 – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J. 

07.05.2003) [grifou-se]. No mérito, vê-se que a ameaça de suspensão de 

fornecimento de energia elétrica do Autor não procede, uma vez que não 

se trata de inadimplemento contumaz, mas de situação extraordinária, 

onde a empresa fornecedora do produto energia alega, com base em 

prova unilateral e por critérios questionáveis, que o consumidor tenha 

utilizado energia em excesso, aferida pelo medidor de consumo em um 

ciclo de 03 meses, e por isso vem consumindo mais energia do que a 

efetivamente paga. Verifica-se que a Ré não apresentou documentos 

hábeis a desconstituir a pretensão da parte autora, bem como, apresentou 

cálculo para quantificação de um eventual consumo indevido ou em 

excesso pela parte promovente, não trazendo aos autos prova 

substanciais capazes de comprovar suas alegações, tendo em vista que 

em momento algum a parte Ré demonstra a participação do Autor na 

vistoria/inspeção ou leitura no relógio medidor, já que alega em sua defesa 

que o imóvel situado em zona rural tem a leitura registrado a cada 03 

meses. Verifica-se do histórico de conta e de consumo juntada com meio 

de prova em sua defesa que o Autor estava consumindo energia muito 

inferior o qual foi gerada nas faturas em discussão nestes autos, motivo 

pelo qual as provas utilizadas guarda relação com as alegações do autor 

em sua inicial. Assim, ressai que a Ré não ofereceu subsídio algum a parte 

Reclamante para que pudesse aferir ou contestar os valores apurados, 

ferindo o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa. Por outro 

lado, a Reclamada juntou histórico de contas referente aos meses de 

janeiro a dezembro de 2017 que não ultrapassa o valor de R$ 2.975,04 (Id 

12303778), comprovando que, o consumo mais elevado do reclamante no 

ano de 2017 atingiu o valor máximo de 3.567 Kwh, restando comprovado 

que o valor cobrado na fatura discutido nesta oportunidade, é indevido. O 

Código de Defesa do Consumidor veda expressamente este 

comportamento, qual seja a cobrança de verbas ao consumidor quando 

não for dado a este a prévia oportunidade de acompanhar sua formação, 

conteúdo e forma. As afirmações feitas pela Ré em sua defesa em 

relação ao elevado consumo de energia deve ser recebida com reservas, 

visto que, a realização da troca/inspeção sem a ciência da parte Autora, e 

quiçá de sua participação. Dessa forma, não se revela como prova 

proveitosa, para indicar que a parte Requerente tenha utilizado um 

consumo a maior, visto que fere os princípios constitucionais da ampla 

defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV, CF/88). Nesse sentido, por 

analogia, cito a jurisprudência da Turma Recursal do TJMT, veja-se: AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBTIO - NÃO PARTICIPAÇÃO DO 

CONSUMIDOR NA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE 

ENERGIA ELÉTRICA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO 

CONTRADITÓRIO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - Restando evidenciado o 

defeito no medidor de consumo de energia elétrica, não pode ser imputado 

ao consumidor o cálculo de recuperação sem atender aos parâmetros 

legais de inspeção, com direito a ampla defesa e contraditório. 2 - 

Desconstituição da dívida que se impõe. 3 - Recurso conhecido e não 

provido. (RI, 903/2009, DR. YALE SABO MENDES, 5ª TURMA RECURSAL, 

Data do Julgamento 24/06/2010, Data da publicação no DJE 04/11/2010) 

[grifou-se] No mesmo sentido, tem-se a orientação jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO EMANADO DE 

REPRESENTANTE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

CABIMENTO. FORNECIMENTO. INTERRUPÇÃO. FRAUDE NO MEDIDOR. [...] 

2. É ilegítimo o corte administrativo no fornecimento de energia elétrica 

quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de 

energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes do 

STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 816.689/SP, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.3.2009) [grifou-se] Dessa forma, resta 

claro que a ação da Ré se constituiu em ilegalidade, aferindo de forma 

irregular a unidade consumidora da parte Promovente, tendo ameaçado de 

realizar corte de energia. Em consequência, não restam dúvidas que a 

cobrança realizada mostra-se irregular, haja vista que os valores 

cobrados advieram da alegação de que a parte Requerente utilizava 

constantemente, porém, restou comprovado pelo histórico de conta anexa 

aos autos pela Ré (Id 12303778), que o maior consumo mensal no ano de 

2017 atingiu o valor máximo de 3.567 Kwh e não o consumo cobrado, 

assistindo razão o autor, fazendo jus a declaração da inexistência do 

débito discutido. III – Do dano Moral A controvérsia cinge-se em aferir se a 

conduta da Ré é apta a ensejar a condenação em danos morais, bem 

como se da respectiva conduta há que se reconhecer a ocorrência dos 

aludidos danos. Cediço que para a caracterização da obrigação de 

indenizar exige-se a conduta, o dano e o nexo causal entre a respectiva 

conduta e os danos. In casu, postula a Autora a reparação por danos 

morais sem nenhuma razão, posto que não constava no sistema de 

proteção ao crédito uma restrição em seu nome e CPF, corte no 

fornecimento de energia ou demonstrou se houve algum dano em sua 

personalidade. Não há como se acolher a pretensão da Autora. 

Explica-se. Em que pese restar provado à cobrança indevida em face da 

fatura eventual lançada pela Ré, ao Autor não demonstrou de modo 

satisfatório se referida cobrança ocasionou dano a sua personalidade, 

conforme determina a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, X, 

ocasião em que não há como se reconhecer que a referida conduta da 

Requerida em relação à cobrança da fatura eventual de recuperação ao 

consumo de energia tenha causado ao Autor danos morais passíveis de 

ressarcimento. Não há dúvida de que a situação apresentada causa 

desconforto para qualquer pessoa, no entanto, esse desconforto não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. Tal 

entendimento encontra-se sedimentado na jur isprudência : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] No mesmo sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1 Recurso Inominado nº 

0018218-34.2016.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei. 

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Recorrido: HERALDO SANTOS DA SILVA Data do Julgamento: 17/10/2017. 

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - COBRANÇA INDEVIDA 

- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

- DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores exorbitantes com base na 

recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia 

tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- Inexistindo laudo técnico emitido com 

certificação ABNT NBR ISO 9001 que ateste a irregularidade do medidor, 

torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo. 3- A mera 

cobrança que se mostra indevida dá ensejo à declaração de inexistência 

do débito. 4- Cobrança indevida que, por si só, não dá ensejo à 

indenização por danos morais. 5- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras 

a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes 

para caracterizar o dano moral. 6- Não havendo comprovado o pagamento 

do valor que entende indevido, não há que se falar em indenização por 

danos materiais. 7- Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório. 

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 2 prolatada 

nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação 

para determinar que a parte reclamada retifique a fatura vencida do mês 

de março de 2016, para que passe a constar a média anual do consumo 

registrado na unidade consumidora, antes do consumo atípico mencionado 

na inicial; condenar a parte reclamada a restituir ao reclamante os valores 

efetivamente pagos e recebidos a maior de forma simples, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e, acrescido de 

juros de 1% ao mês, a partir da citação, declarar inexistente o débito 

excedente e condenar a reclamada a pagar à parte reclamante, o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, 

ambos a partir da sentença. A parte recorrente, nas razões recursais, 
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requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou para 

reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais. A parte recorrida 

apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso. É o 

relatório. VOTO Colendos Pares: Trata-se de ação em que a parte 

requerente, ora recorrida, questiona a legalidade da fatura de 

recuperação de consumo cobrada no valor de R$ 1.874,94 (um mil, 

oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). A 

recorrente sustenta que os débitos são legítimos, decorrentes de 

recuperação de consumo em razão da irregularidade constatada no 

medidor. Em se tratando de relação de consumo, as empresas 

concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla 

aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne 

aos direitos e garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, 

incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus 

da prova a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação. 

Havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a 

concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma do 

artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 3 Neste 

sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do 

aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica 

com certificação ABNT NBR ISSO 9001. No caso em apreço, verifica-se 

que a parte recorrente não apresentou laudo, tendo juntado à contestação 

apenas um termo de ocorrência e inspeção, o qual é insuficiente para 

comprovação da irregularidade, pois não atende ao disposto na referida 

resolução. A empresa recorrente, portanto, não se desincumbiu do ônus 

que lhe compete, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que 

não comprovou que houve irregularidade no medidor de energia elétrica da 

parte recorrida. Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se 

decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo 

que as cobranças foram efetivamente excessivas, por não ser compatível 

com o consumo médio da parte recorrida. Destarte, no tocante à 

declaração de inexigibilidade do débito, a sentença deve ser mantida. 

Todavia, o decisum merece reforma no tocante a condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais. Denota-se que no caso em 

apreço não houve corte do fornecimento de energia e nem a restrição do 

nome da parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, inexistindo, 

portanto, o dever de indenizar a título de danos morais. O mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de 

situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em 

sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. A mera 

cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização 

por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os 

prejuízos advindos de tal cobrança. Em se tratando de cobrança indevida, 

o entendimento da e. Turma Recursal Única é no sentido de que a conduta 

se revela, de regra, como mero descumprimento contratual, incapaz de 

gerar dano moral passível de indenização. Nesse sentido, é o 

entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. Aborrecimentos pela cobrança indevida, por 

dizerem com ilícito contratual, não ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 4 acarretam prejuízo moral. 

Incabível a condenação da ré ao pagamento de indenização 

extrapatrimonial. Sentença reformada para se afastar a condenação ao 

pagamento de indenização pelos danos morais. Sucumbência 

redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (Apelação 

Cível Nº 70064305212, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 21/05/2015). “(...) 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU 

UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS OU ULTRAJANTES – DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO”. A simples cobrança de débito, mesmo que 

indevida, porém sem o pagamento, sem a inclusão de restrição de crédito, 

e sem a utilização de meios vexatórios ou ultrajantes, não configura dano 

moral in re ipsa. Precedentes: TJMT TRU RI (...)”. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 531880520128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no 

DJE 17/12/2014). Assim, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Por fim, não 

havendo comprovado o pagamento do valor que entende indevido, não há 

que se falar em indenização por danos materiais. Ante o exposto, 

conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO para excluir da sentença a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais, mantendo-a nos demais termos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, 

nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95. É como voto. Valdeci Moraes 

Siqueira Juíza Relatora. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

182183420168110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017). Assim, tem-se que a situação 

apresentada se caracteriza como mero aborrecimento ou contratempo que 

sofre a pessoa nas relações diárias, absolutamente normais na vida de 

qualquer um. Portanto, não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária 

mínima de que o Autor tenha sido submetida à situação capaz de violar de 

forma exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. Assim, caminho outro não há 

senão o da parcial procedência do pedido inicial. IV - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- Julgo Improcedente o pedido de 

indenização por danos morais; 2- Declaro nulo os débitos referentes às 

faturas discutidas nestes autos da UC 6/1830804-9, no valor R$ 16.199,95 

(dezesseis mil cento e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), 

com vencimento em 13.11.2017 e o valor de R$ 3.068,22 (três mil 

sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), com vencimento em 

13.12.2017; Torno Definitiva a liminar anteriormente concedida. Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000013-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PUHL BIF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000013-16.2018.811.0051 Polo Ativo: JULIANA PUHL BIF Polo Passivo: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação juntado aos autos (Id 

12726908), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

valores, com a consequente aplicação da multa convencionada entre as 

partes. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 
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Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-51.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDECI PEREIRA 77361156134 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O DIARIO CAMPOVERDENSE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEPHANIE DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT20669/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001358-51.2017.811.0051 Polo Ativo: MARIA VALDECI PEREIRA Polo 

Passivo: O DIARIO CAMPOVERDENSE LTDA - ME Vistos em correição. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação juntado aos autos (Id 

12295492), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação pecuniária, fazendo-se necessário a homologação do acordo 

e como consequência a extinção do feito com resolução do mérito. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve, e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo levar em 

consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte que 

incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais valores, 

com a consequente aplicação da multa convencionada entre as partes. 

Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a Extinção do 

feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por 

tais considerações, HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução 

do mérito ante o acordo celebrado entre as partes. Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001360-21.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JACIELI CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001360-21.2017.811.0051 Polo Ativo: JACIELI CAMPOS DA SILVA Polo 

Passivo: TEEFONICA BRASIL S.A Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação juntado aos autos (Id 

12297639), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

valores, com a consequente aplicação da multa convencionada entre as 

partes. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 

Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-48.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR COSTA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001397-48.2017.811.0051 Polo Ativo: JUCIMAR COSTA GARCIA Polo 

Passivo: TEEFONICA BRASIL S.A Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação juntado aos autos (Id 

12504694), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação de fazer e pecuniária, fazendo-se necessário a homologação 

do acordo e como consequência a extinção do feito com resolução do 

mérito. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as 

partes definem a solução do conflito que os envolve, e que produz efeito 

imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, devendo 

levar em consideração que, em caso de descumprimento, poderá a parte 

que incorreu em prejuízo requerer a execução em Juízo de eventuais 

valores, com a consequente aplicação da multa convencionada entre as 
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partes. Diante disso, presente os requisitos legais, a Homologação e a 

Extinção do feito com resolução do mérito é medida que se impõe. II - 

Dispositivo Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito ante o acordo celebrado entre as 

partes. Expeça-se alvará já conta já informada nos autos. Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001267-58.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA DA HORA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001267-58.2017.811.0051 Polo Ativo: NILMA DA HORA SANTOS Polo 

Passivo: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por NILMA DA HORA SANTOS contra IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A objetivando 

recebimento de indenização. Extrai-se do termo de conciliação (Id 

12607488) que a parte Autora devidamente intimada (id 11654134) 

conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, bem como 

não justificou sua ausência e ante o lapso temporal sem manifestação nos 

autos da parte interessada, é de impor a extinção do feito, conforme 

autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como consequência a condenação 

às custas, conforme determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: 

Enunciado 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. No 

mesmo, sentido tem se posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Inominado nº 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 11654134), não compareceu à audiência de conciliação (id 

12607488), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de 

junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT, 20 de junho de 2018.. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-57.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000170-57.2017.811.0051 Polo Ativo: LUCILENE RIBEIRO DA SILVA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por LUCILENE RIBEIRO DA SILVA contra BANCO 

BRADESCO S.A objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do 

termo de conciliação (Id 12616189) que a parte Autora devidamente 

intimada (id 11675841) conforme consta aos autos, não compareceu em 

audiência, bem como não justificou sua ausência e ante o lapso temporal 

sem manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a extinção 

do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 412 de 795



GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 11675841), não compareceu à audiência de conciliação (id 

12616189), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de 

junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-09.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MIGUEL SILVA PILLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001128-09.2017.811.0051 Polo Ativo: RONALDO MIGUEL SILVA PILLER 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por RONALDO MIGUEL DA SILVA PILLER contra 

TELEFONICA BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. 

Extrai-se do termo de conciliação (Id 12613498) que a parte Autora 

devidamente intimada (id 11659306) conforme consta aos autos, não 

compareceu em audiência, bem como não justificou sua ausência e ante o 

lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de 

impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e 

como consequência a condenação às custas, conforme determina o 

Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 
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desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 11659306), não compareceu à audiência de conciliação (id 

12613498), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de 

junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-86.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALIETE LANGNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT0020725A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010371-86.2016.811.0051 Polo Ativo: ALIETE LANGNER Polo Passivo: OI 

S.A Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da 

Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ALIETE 

LANGNER contra OI S.A objetivando recebimento de indenização. 

Extrai-se do termo de conciliação (Id 12519328) que a parte Autora 

devidamente intimada (id 11782849) conforme consta aos autos, não 

compareceu em audiência, bem como não justificou sua ausência e ante o 

lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de 

impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e 

como consequência a condenação às custas, conforme determina o 

Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 11782849), não compareceu à audiência de conciliação (id 

12519328), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de 

junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-61.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON RODRIGUES GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000937-61.2017.811.0051 Polo Ativo: CLEBERSON RODRIGUES 

GONÇALVES DE OLIVEIRA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos 

e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CLEBERSON 

RODRIGUES GONÇALVES OLIVEIRA contra TELEFONICA BRASIL S.A 

objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do termo de conciliação 

(Id 12726218) que a parte Autora devidamente intimada (id 11748791) 

conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, bem como 

não justificou sua ausência e ante o lapso temporal sem manifestação nos 

autos da parte interessada, é de impor a extinção do feito, conforme 

autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como consequência a condenação 

às custas, conforme determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: 

Enunciado 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. No 

mesmo, sentido tem se posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato 
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Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Inominado nº 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 

S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 11748791), não compareceu à audiência de conciliação (id 

12726218), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de 

junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-27.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENIA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001088-27.2017.811.0051 Polo Ativo: GIRLENIA DE SOUZA SANTOS Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por GIRLENIA DE SOUZA SANTOS contra 

TELEFONICA BRASIL S.A objetivando recebimento de indenização. 

Extrai-se do termo de conciliação (Id 12181559) que a parte Autora 

devidamente intimada (id 11421792) conforme consta aos autos, não 

compareceu em audiência, bem como não justificou sua ausência e ante o 

lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de 

impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e 

como consequência a condenação às custas, conforme determina o 

Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 
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desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 11421792), não compareceu à audiência de conciliação (id 

12181559), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de 

junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-62.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MG FARMACIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA VITAL DANTAS SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010392-62.2016.811.0051 Polo Ativo: MG FARMÁCIA LTDA - ME Polo 

Passivo: LUCIANA VITAL DANTAS SOUSA Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por MG FARMÁCIA LTDA - ME contra 

LUCIANA VITAL DANTAS SOUSA objetivando recebimento de valores. 

Extrai-se do termo de conciliação (Id 12635901) que a parte Autora 

devidamente intimada (id 11727727) conforme consta aos autos, não 

compareceu em audiência, bem como não justificou sua ausência e ante o 

lapso temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de 

impor a extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e 

como consequência a condenação às custas, conforme determina o 

Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 11727727), não compareceu à audiência de conciliação (id 

12635901), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de 

junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001375-87.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001375-87.2017.811.0051 Polo Ativo: LEANDRO DA SILVA Polo Passivo: 

BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por LEANDRO DA SILVA contra BANCO BRADESCO S.A 

objetivando recebimento de indenização. Extrai-se do termo de conciliação 

(Id 12413237) que a parte Autora devidamente intimada (id 11529277) 

conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, bem como 

não justificou sua ausência e ante o lapso temporal sem manifestação nos 

autos da parte interessada, é de impor a extinção do feito, conforme 

autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como consequência a condenação 

às custas, conforme determina o Enunciado 28 do FONAJE, vejamos: 

Enunciado 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. No 

mesmo, sentido tem se posicionado a Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Inominado nº 

0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires Recorrida: Negresco 
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S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 11529277), não compareceu à audiência de conciliação (id 

12413237), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de 

junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54966 Nr: 1245-20.2016.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEAS, JCLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

MANOEL DIOZ SILVA NETO - OAB:OAB/MT 19337/O, MONICA 

MANOELA DIOZ SENA - OAB:OAB/MT 14.101/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Como já relatado, o laudo de exame de DNA de p. 307/310º constata que 

o Requerente não é o pai biológico do menor.Decido.Ex positis, nos termos 

do art. 487, I, do NCPC, JULGO inteiramente PROCEDENTE o pedido 

formulado nesta ação negatória de paternidade, para descontituir a filiação 

paterna descrita no registro de nascimento do menor. Expeça-se mandado 

ao Cartório competente para a exclusão do nome do requerente e dos 

avós paternos do registro de nascimento do requerido.Sem custas e 

honorários.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67684 Nr: 1980-82.2018.811.0029

 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 ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. PORTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678, VERA LÚCIA SILVA DE SOUSA - 

OAB:OAB/ PE 14.712, VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 

27.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte Requerente, na pessoa de seu Procurador para que 

emende a inicial, com o devido recolhimento de custas, sob pena de 

extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos do 

art. 290, do Novo Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55314 Nr: 1418-44.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 87308/2018

Autos de Origem: 1418-44.2016.811.0029 – cód. 55314

Solicitante/Requerente: Alexsandro Nunes da Silva.

Solicitado/Requerido: Detran – MT

 CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 87308/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 08/08/2018 às 13h30min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, 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 acima descritos.

 Canarana/MT, 14 de junho de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49722 Nr: 1653-45.2015.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECR, FHRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608, 

Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 9308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO FERREIRA DE ARAUJO 

E SILVA - OAB:224803

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de fl. 48/50 dos autos, mediante as condições nele 

estabelecidas. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, constituindo para todos os efeitos o título 

executivo judicial.Sem custas e honorários. Intimem-se e após, 

independente de novas deliberações, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de praxe.Notifique-se o Ministério Público.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65994 Nr: 797-76.2018.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCINEIS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, em face de JOCINEIS PEREIRA DOS SANTOS, 

ambos devidamente qualificados na exordial.

A parte autora requereu a desistência da ação (fl. 26).

Uma vez que não houve a citação da parte contrária, acolho o pedido da 

parte requerente, uma vez que a extinção destes autos é medida que se 

impõe.

Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora 

e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

Custas pelo autor.

Uma vez que a parte desistiu do prazo recursal, certifique-se, arquivando 

o presente feito com as baixas e anotações de estilo, independente de 

novas deliberações.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64855 Nr: 36-45.2018.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZELINO GONCALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045, JOÃO FLÁVIO RIBEIRO - OAB:66.919/SP, WASHINGTON 

FARIA SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito e julgo procedente o pedido, para 

consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido 

nas mãos do autor e autorizar a venda extrajudicial do referido bem, 

devendo abater da dívida o montante resultante da venda ou, prosseguir 

nestes autos com a execução do remanescente, caso o valor obtido não 

seja suficiente para quitação.Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

10% sobre o valor da causa, consoante o disposto do artigo 85, do Novo 

Código de Processo Civil.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63019 Nr: 2710-30.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELTO BATISTA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de ADELTO BATISTA 

MENDES, ambos devidamente qualificados na exordial.

A parte autora requereu a desistência da ação (fl. 60).

Uma vez que não houve a citação da parte contrária, acolho o pedido da 

parte requerente, uma vez que a extinção destes autos é medida que se 

impõe.

Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora 

e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

Custas pelo autor.

Uma vez que a parte desistiu do prazo recursal, certifique-se, arquivando 

o presente feito com as baixas e anotações de estilo, independente de 

novas deliberações.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58307 Nr: 3076-06.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE GOMES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não tendo sido validamente efetivada a citação da requerida, por 

ausência de seu encontro no endereço colacionado à inicial, fora a parte 

autora instada a manifestar-se.Não tendo trazido aos autos a informação 

necessária ao impulsionamento do processo, a parte limitou-se à requerer, 

em juízo, a expedição de pedido de informações a diversos órgãos e 

instituição, com vistas a produção da informação que se pretende.É o 

relatório do necessário. Passo à decisão.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 declinação do escorreito endereço 

do réu, cujo requisito encontra-se expressamente previsto no artigo 282, 

inciso II do código adjetivo civil.O direito discutido nos autos é de natureza 

privada e totalmente disponível, 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.Portanto, sendo a declinação do 

endereço do réu obrigação privativa da parte autora, indefiro o pleito de 

expedição de pedido de informações.Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, sob pena de indeferimento 

da petição inicial por ausência de pressuposto de validade do processo 

(artigo 319, inciso II do Novo Código de Processo Civil), nos termos do 
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artigo 321, caput, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41319 Nr: 87-32.2013.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 

HORIZONTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/MT 5835-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Kuhn - OAB:33.460/SC, 

Darlan José Kuhn - OAB:29586/SC, FERNANDO EMILIO TIESCA - 

OAB:OAB/SC 8.599, Jairo Antonio Kohl - OAB:21377/SC, Marco 

André Schacker - OAB:34.487/SC

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o prazo postulado, já decorreu, intime-se a parte 

autora a promover impulso processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65551 Nr: 503-24.2018.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKE CASADO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito e julgo procedente o pedido, para 

consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido 

nas mãos do autor e autorizar a venda extrajudicial do referido bem, 

devendo abater da dívida o montante resultante da venda ou, prosseguir 

nestes autos com a execução do remanescente, caso o valor obtido não 

seja suficiente para quitação.Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

10% sobre o valor da causa, consoante o disposto do artigo 85, do Novo 

Código de Processo Civil.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63886 Nr: 3184-98.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DUARTE FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/GO 21.593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/MT- 11546 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A em face de JOSIMAR DUARTE FEITOSA, ambos 

devidamente qualificados na exordial.

A parte autora requereu a desistência da ação (fl. 39).

Uma vez que não houve a citação da parte contrária, acolho o pedido da 

parte requerente, uma vez que a extinção destes autos é medida que se 

impõe.

Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora 

e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

Custas pelo autor.

Uma vez que a parte desistiu do prazo recursal, certifique-se, arquivando 

o presente feito com as baixas e anotações de estilo, independente de 

novas deliberações.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62784 Nr: 2574-33.2017.811.0029

 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 BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C COMERCIO DE COMBUSTIVEL E 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

S.A em face de J.C COMÉRCIO DE COMBUSTÍVES E ALIMENTOS LTDA, 

ambos devidamente qualificados na exordial.

A parte autora requereu a desistência da ação (fl. 33).

Uma vez que não houve a citação da parte contrária, acolho o pedido da 

parte requerente, uma vez que a extinção destes autos é medida que se 

impõe.

Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora 

e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

Custas pelo autor.

Uma vez que a parte desistiu do prazo recursal, certifique-se, arquivando 

o presente feito com as baixas e anotações de estilo, independente de 

novas deliberações.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64637 Nr: 3645-70.2017.811.0029

 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): KEZIA DE SOUSA MATOS, PAULO HENRIQUE 

FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:21455-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 052/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s)Ré(s) na(s) 

pessoa(s) de seu procurador(s), Dr. (ª) Adão Pereira de Abreu, via DJE, 

para, no prazo legal, apresentar as alegações/memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65369 Nr: 371-64.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTHER OTTONI LEAL

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador FABRICIO GONÇALVES DA SILVEIRA, para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares 

argüidas pelo Requerido em sua contestação, encartada às fls. 33/40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66037 Nr: 823-74.2018.811.0029

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR FRANCA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/GO 21.593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/MT- 11546 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, em fls.18, a Requerente 

manifestou-se pela desistência do feito.

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência pela parte 

autora, em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

3. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

anotações e baixas necessárias.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27779 Nr: 1648-62.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Zatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos,

 1. Cuida-se de pedido formulado pelo executado às fls. 89/91, requerendo 

a suspensão das praças marcadas para o dia 06 de junho do corrente 

ano, sob a alegação de que o cônjuge do executado não foi intimado para 

manifestar-se sobre a penhora realizada, bem como a ausência de 

intimação da avaliação do imóvel penhorado.

2. Compulsando os autos verifica-se que o pedido merece deferimento.

3. Diante do exposto, suspendo as praças marcadas 06 de junho de 2018, 

às 10:00min e 13:00min, determinando:

a) a intimação do cônjuge do executado para manifestar-se sobre a 

penhora realizada, bem como seja reaberto prazo para oferecimento de 

embargos pelo executado;

b) em caso de designação de novas datas para o praceamento dos bens, 

que seja intimado, além das partes (inclusive o cônjuge do executado), o 

Estado de Mato Grosso.

4. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28785 Nr: 290-28.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiamar Queiroz de Assis, Mário Eduardo de 

Cico, Guiamar Queiroz de Assis & Cia Ltda, Eraumo Moura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos,

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em desfavor de Guiamar Queiroz de Assis, Mário Eduardo de 

Cico, Eraumo Moura da Silva e Guiamar Queiroz de Assis & Cia Ltda, 

(qualificados nos autos).

A parte autora peticionou requerendo a extinção do processo nos termos 

do artigo 156, inciso II do CTN (fls. 78).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Tendo a parte autora requerido à extinção do feito pela compensação da 

divida, caso é de extinção do feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 156, inciso II do CTN c.c. artigo 925 do NCPC.

Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas baixas.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema APOLO/TJMT.

Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59421 Nr: 667-23.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Orlandi Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro petitório de fls. 79/89, pelo que determino a intimação da Requerente 

para que se manifeste nos autos sobre sobre os documentos acostados 

às fls. 87/89, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66299 Nr: 971-85.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA FERREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:OAB/GO 33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador YDIARA GONÇALVES DAS NEVES, para que 

se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares argüidas 

pelo Requerido em sua contestação, encartada às fls. 24/28.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-11.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO SCHUSTER (REQUERIDO)

MATEUS LUIZ DA COSTA SCHUSTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos. Canarana-MT, 20 de junho de 2018. 

Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-70.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO ALBERTO MARTINS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUSTODIO & CASTRO ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE REZENDE OAB - GO11380 (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 
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impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 20 de junho de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18154 Nr: 830-67.2007.811.0024

 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: Rufino da Cruz, Nevaldina Nascimento da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abílio Pereira da Mata, Manoel Diniz Pereira da 

Mata, Lindolfo Pereira da Mata, Euclides Pereira da Mata, Maria Bom 

Despacho Pereira da Mata, Laurindo Pereira da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:, Jairo da Luz 

Silva - OAB:6777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 Vistos etc.

Na forma do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE, 

pessoalmente, a parte autora para que promova o devido andamento do 

processo, sob pena de extinção, sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo supra, certifique-se e façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18152 Nr: 828-97.2007.811.0024

 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: Associação de Pequenos Produtores Rurais Passagem 

da Lagoa, Evanil Alves da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abílio Pereira da Mata, Manoel Diniz Pereira da 

Mata, Lindolfo Pereira da Mata, Euclides Pereira da Mata, Maria Bom 

Despacho Pereira da Mata, Laurindo Pereira da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo da Luz Silva - OAB:6777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 Vistos etc.

Na forma do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE, 

pessoalmente, a parte autora para que promova o devido andamento do 

processo, sob pena de extinção, sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo supra, certifique-se e façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 45370 Nr: 911-40.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Nonato Batista Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - Fundação de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dias Marra - 

OAB:OAB/DF 23.535, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341

 Vistos, etc.

Defiro a pretensão executória de título judicial.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para tanto, 

arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ordem do 

juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35869 Nr: 1644-74.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercantil do Brasil S . A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar José Rigo, Maria Silvia Bobato Rigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:SP 357590, Sebastião Manoel Pinto Filho - 

OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado do autora para manifestação, conforme despacho transcrito: 

"Vistos, etc. Em razão de já ter transcorrido o prazo de suspensão 

postulado às fls. 78/78verso, intime-se a parte exequente para que 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo a habilitação dos 

herdeiros e as demais medidas para satisfação de seu crédito, sob pena 

de extinção do feito na forma do art. 921, I, c/c art. 313, II, do Código de 

Processo Civil. Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se, expedindo o 

necessário".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 7462 Nr: 421-33.2003.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brais Jose Pereira - Nome Fantasia - Casa Dois 

Irmãos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287 - B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução fiscal da dívida ativa na qual se objetiva a 

satisfação de crédito de natureza tributária.

Informa a parte exequente a quitação dos débitos executados na 

demanda, dessa forma, pugna pela extinção da presente ação.

 É o relatório.

Decido.

Com o pagamento do valor reclamado, o requerido cumpriu com o disposto 

no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, resultando, assim, por 

satisfeito o objeto pedido, pelo que, impõe-se a extinção do processo.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, extinguindo-se com julgamento de mérito.

Proceda-se com a baixa de penhora, que, porventura, ainda remanescer 

nos autos, expedindo-se o alvará de levantamento dos valores, após a 

juntada dos dados bancários pertinentes.

Havendo necessidade de desentranhamento de documentos, defiro já sua 

extração dos autos, com a respectiva substituição pelas cópias 

correlatas, certificando-se para tanto o necessário.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105522 Nr: 2109-05.2018.811.0024
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO JUVENAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 31/8/2018, a partir 

das 14:00 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1755 Nr: 286-26.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arq e Agronomia de 

M. Gross

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamir da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flavio P. Daltro - 

OAB:7.285, Roberto Carloni de Assis - OAB:11.291/Mt, TATYANE 

CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:8.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR DE OLIVEIRA 

TRINTINALHA - OAB:80274

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor do Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, que determina a observância do Provimento n. 

68/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte executada acerca da decisão que deferiu o pedido 

de levantamento dos valores penhorados, para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36207 Nr: 1678-49.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bomdespacho Sampaio 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 31/8/2018, a partir 

das 14:00 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74834 Nr: 2336-97.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Jeferson Chaves de Figueiredo, 

Naianderson Godinho da Rocha, Heráclito da Costa e Silva, Roberto 

Ramos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Hélio Rodrigues do 

Prado Filho - OAB:7626, DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - 

OAB:17401, GUSTAVO CRESTANI FAVA - OAB:13038, MANOEL 

COSTA PARRIAO - OAB:13944/O, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA 

- OAB:14615, Priscila Ferreira Galeno - OAB:13.936

 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 defesa 

dos acusados acerca da audiência para oitiva da testemunha Leandro 

Alves Martins Jacarandá a ser realizada no dia 28/8/2018, às 15:20 horas, 

no Juízo Deprecado: Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, 

nos autos da Carta Precatória ID 513175.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34700 Nr: 615-86.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo da Costa Farias - Espólio, Dulciyara Bueno da 

Cunha Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Bazan Roca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dionildo Gomes Campos - 

OAB:3302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de intimação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39425 Nr: 1933-70.2011.811.0024

 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: Iara do Carmo 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 31/8/2018, a partir 

das 14:00 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 89371 Nr: 895-13.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA AGRICOLA LTDA, Valter Alexandre 

Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR LUCIANO MARTINS 

MANZANO JUNIOR - OAB:8688, Luis Armando Silva Maggioni - 

OAB:46.815 - RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando o teor da certidão de ref. 15, ou seja, que mesmo diante 

da matrícula 106612 pertencer a esta comarca, que o local do imóvel não 

se encontra atualmente dentro dos limites de Chapada dos Guimarães, 

determino seja oficiado o CRI local para que preste as necessárias 

informações complementares acerca de o localização do imóvel da 

matrícula referida pertencer ou não a esta comarca, ou a comarca 

diversa, bem como se as matrículas de números 10041, 5615, 3898, 3900, 

5616, 5227 e 9752 pertencem a esta comarca e com imóveis efetivamente 

localizados em Chapada dos Guimarães, tudo em até 15 dias e após 

conclusos. Friso que deve acompanhar o ofício a cópia integral dos autos, 

por mídia digital.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74834 Nr: 2336-97.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Jeferson Chaves de Figueiredo, 

Naianderson Godinho da Rocha, Heráclito da Costa e Silva, Roberto 

Ramos dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Hélio Rodrigues do 

Prado Filho - OAB:7626, DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - 

OAB:17401, GUSTAVO CRESTANI FAVA - OAB:13038, MANOEL 

COSTA PARRIAO - OAB:13944/O, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA 

- OAB:14615, Priscila Ferreira Galeno - OAB:13.936

 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 defesa 

dos acusados acerca da audiência para oitiva da testemunha Anderson 

Dalla Vechia Padilha, a ser realizada no dia 4/7/2018, às 14:30 horas, no 

Juízo Deprecado: Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos 

autos da Carta Precatória ID 521826.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11139 Nr: 1686-36.2004.811.0024

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Francisco Milan, Marilda Marques Silva 

Milan, Air Praeiro Alves, Associação Médica de Mato Grosso

 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: Dionísio Neves de Souza 

Filho - OAB:3646/MT, Fernanda Miotto Ferreira - OAB:8203/MT, João 

Batista Beneti - OAB:3065/MT, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte devedora via DJE, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 8.105,63 (Oito mil cento 

e cinco reais e sessenta e três centavos) calculadas à f. 382, conforme 

sentença fls. 103/107. OBS: Este valor deverá ser efetuado de forma 

separada sendo R$ 4.227,25 (quatro mil duzentos e vinte e sete reais e 

vinte e cinco centavos) para recolhimento de guia de custas e, R$ 

3.878,58 (Três mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito 

centavos) para fins de guia de taxa Judiciária. Fica devidamente ciente de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias 

On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17310 Nr: 71-06.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ribeiro Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elpídeo Marques Damasceno, Marcionil 

Marques de Jesus, Ivany Marques de Jesus, Maria Marques de Jesus, 

José Marques de Jesus, Joanamar Marques de Jesus, Divino Marques de 

Jesus, Aparecida Marques de Jesus, Janice Marques de Jesus, Zenild 

Antonia Coutinho, Maria Auxiliadora de Azevedo Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Botega - OAB:1984 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Coutinho Ribeiro - 

OAB:7926/MT, Roger Fernandes - OAB:8343/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO RIBEIRO ROCHA, brasileiro(a), 

solteiro(a), advogado oab nº 13.281. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do exequente acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) 

dias sob pena de extinção, na forma do art. 485-III do CPC, pois o feito 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: 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.

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, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 15 de junho de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 89523 Nr: 955-83.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Prestes Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednilson Moreira Gomes, Rosana Alice 

Barbosa de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - 

OAB:14448

 IMPULSIONO o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando as partes, pela imprensa, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74958 Nr: 2393-18.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius Trajano dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Diante do exposto:1. Por não restarem evidenciados os requisitos do art. 

126, §1º, I e §§ 3º e 4º, da LEP, INDEFIRO o pedido de remição em relação 

aos certificados de cursos profissionalizantes, com discriminação 

genérica da carga horária.2. Em face do preenchimento dos requisitos 

objetivo e subjetivo, DETERMINO A PROGRESSÃO DO REGIME 

SEMI-ABERTO AO ABERTO.Para cumprimento da pena em regime aberto, 

fixo as seguintes condições:a. Recolher-se em sua residência de segunda 

a sexta-feira até às 21 horas, podendo sair às 6 horas do dia 

subsequente, permanecendo recolhido em tempo integral, nos sábados, 

domingos e feriados, SALVO SE POR MOTIVO DE TRABALHO HOUVER 

NECESSIDADE DE PERMANECER AUSENTE DE SEU DOMICÍLIO EM 

HORÁRIO ALÉM DO ORA ESTABELECIDO, DESDE QUE DEVIDAMENTE 

COMPROVADO POR DOCUMENTOS NOS AUTOS.b. Não se apresentar 

embriagado em público, nem frequentar casas de tolerância ou 

estabelecimentos similares; c. Não portar armas de qualquer natureza, 

abstendo-se da prática de contravenção penal ou crime; d. Não mudar de 

residência sem prévio aviso a este Juízo; ee. Comparecimento trimestral, 

em Juízo, para informar e justificar as suas atividades.3. Intime o 

reeducando acerca das condições fixadas, servindo a cópia da presente 

decisão, que deverá ser-lhe entregue, como termo de admoestação, 

quedando-se desnecessária a designação de audiência para esta 

finalidade.Advirta-se o(a) reeducando(a) de que o descumprimento de 

qualquer das condições ensejará em regressão do regime, nos termos da 

lei.4. Considerando a progressão, DETERMINO a retirada da tornozeleira, o 

que deverá ser feito mediante agendamento com a direção da unidade 

prisional deste município, a quem caberá providenciar o necessário no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias.Para tanto, oficie-se a Direção da Unidade 

Prisional cientificando-a acerca desta decisão.5. Segue anexo cálculo 

atualizado.6. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.7. Expeça-se o 

necessário.8.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36454 Nr: 3192-71.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clever Ronaldo Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra CLEVER RONALDO GARCIA, pelos motivos 

delineados na inicial.

À fl. 33, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado não foi citado.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41194 Nr: 3171-27.2011.811.0024

 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 Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra LUIZ CARLOS SILVA, pelos motivos delineados na 

inicial.

À fl. 28 a parte exequente informou o cumprimento da execução pela parte 

executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado não foi citado.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36623 Nr: 3340-82.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Nunes Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra GILSON NUNES SANTOS, pelos motivos delineados 

na inicial.

À fl. 18 a parte exequente informou o cumprimento da execução pela parte 

executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado não foi citado.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36390 Nr: 3133-83.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arizio B. Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES contra ARÍZIO B. ANDRADE.

A execução foi ajuizada em 18.11.2010 e até a presente data não foi 

procedida a citação.

À fls. 47, o exequente pugnou pela extinção do feito, em razão da 

prescrição dos débitos tributários.

 É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos e analisando os documentos a ele acostados, passo 

a verificar a ocorrência de prescrição.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional versa sobre o prazo 

prescricional, delimitando que a Fazenda Pública tem o prazo de 5 (cinco) 

anos para cobrar o crédito tributário, contados da data da sua 

constituição.

In casu, verifica-se que na Certidão de Dívida Ativa de fls. 8/16, no tocante 

ao IPTU/2005 e 2006, consta como data de vencimento dos débitos, 

respectivamente, em 31.5.2005 e 31.5.2006, tendo sido, posteriormente, 

ajuizada a execução.

 Entretanto, constata-se que, entre as datas de vencimento dos créditos, 

considerado como termo inicial para fins de contagem do prazo 

prescricional (Sumula 397 do STJ) e a data em que foi proferido o 

despacho que ordenou a citação (25.6.2012 – fl. 20), transcorreu, sem 

interrupção, o lapso de 5 (cinco) anos, devendo ser reconhecido, 

portanto, o implemento da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo 

único, I, do CTN.

Diante do exposto, declaro prescritos os créditos do exequente.

DISPOSITIVO

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos já fundamentados, declaro extinta a 

presente execução fiscal, com fulcro no art. 487, II, do CPC, 

extinguindo-se o processo com resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33719 Nr: 2531-29.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Bueno Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES contra ELIAS BUENO DIAS E OUTROS.

A execução foi ajuizada em 19.11.2009 e até a presente data não foi 

procedida a citação.

Às fls. 13/14, o exequente pugnou pela prescrição dos débitos referentes 

ao ano de 2003, postulando a citação do demandado quanto aos demais.

 Posteriormente, à fl. 27, manifestou pela extinção do feito.
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 É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos e analisando os documentos a ele acostados, passo 

a verificar a ocorrência de prescrição.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional versa sobre o prazo 

prescricional, delimitando que a Fazenda Pública tem o prazo de 5 (cinco) 

anos para cobrar o crédito tributário, contados da data da sua 

constituição.

In casu, verifica-se que na Certidão de Dívida Ativa de flS. 5/7, no tocante 

ao IPTU/2003 e 2004, consta como data de vencimento dos débitos, 

respectivamente, em 31.12.2003 e 4.12.2008, tendo sido, posteriormente, 

ajuizada a execução.

 Entretanto, constata-se que, entre as datas de vencimento dos créditos, 

considerado como termo inicial para fins de contagem do prazo 

prescricional (Sumula 397 do STJ) e a data em que foi proferido o 

despacho que ordenou a citação (18.12.2009 – fls. 9/10), transcorreu, 

sem interrupção, o lapso de 5 (cinco) anos, devendo ser reconhecido, 

portanto, o implemento da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo 

único, I, do CTN.

Diante do exposto, declaro prescritos os créditos do exequente.

DISPOSITIVO

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos já fundamentados, declaro extinta a 

presente execução fiscal, com fulcro no art. 487, II, do CPC, 

extinguindo-se o processo com resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36084 Nr: 1387-49.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemeire França da Silva, Rosangela França da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Intime-se a parte impugnada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresente réplica.

II. Havendo concordância da parte impugnada quanto aos valores 

apresentados pelo INSS, expeça-se, sendo o caso, a pertinente 

requisição para pagamento, independentemente de nova determinação.

III. Após, venham os autos conclusos.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64402 Nr: 427-54.2014.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Caetano, Marlene Castanhari Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780/MT, SANDRA REGINA RODRIGUES - OAB:OAB/PR 

27.497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia Rodrigues Lima - 

OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que não foi possível localizar o remanescente do imóvel 

penhorado, o que se considera em face das averbações, AV-2 e AV-03, 

consignadas na matrícula cuja cópia encontra-se acostada às fls. 33/34, 

conclui-se restar prejudicado o cumprimento da presente missiva.

 Além disso, a parte exequente veiculou, à fl.68, pedido de penhora que 

deve ser analisado pelo juiz de origem.

 Conclusão.

I. Diante do exposto, não havendo diligências possíveis neste juízo, 

determino a imediata devolução desta carta precatória.

 II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35407 Nr: 1317-32.2010.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPdO, CdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Recebo a inicial e defiro a pretensão executória, nos termos do art. 528, 

caput, do CPC/2015.

II. Desta feita, intime-se pessoalmente a parte executada para, no prazo de 

3 (três) dias: a) pagar a importância de R$ 788,33 (setecentos e oitenta e 

oito reais e trinta e três centavos), conforme memória de cálculo juntada 

ao pedido, corrigidos até o ajuizamento da ação, correspondente às 3 

(três) últimas prestações inadimplidas antes do pedido de cumprimento de 

sentença, mais as prestações que se vencerem até a data do efetivo 

pagamento; b) provar que já pagou; ou c) justificar a impossibilidade de 

pagamento.

III. Frise-se à parte executada que, caso no prazo assinalado, não efetue 

o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da 

impossibilidade de efetuá-lo, serão determinados o protesto do débito na 

forma do art. 517 do CPC (art. 528, §1° do CPC) e a sua prisão civil, de 1 

(um) a 3 (três) meses, em regime fechado (art. 528, §3° e §4° do CPC).

IV. Transcorrido o prazo de 3 (três) dias sem que a parte executada 

efetue o pagamento, prove que o efetuou ou apresente justificativa da 

impossibilidade de efetuá-lo, certifique-se e proceda-se ao necessário 

para protesto da execução, no valor acima exposto, na forma do art. 528, 

§1° do CPC/2015, independentemente de nova determinação.

V. Outrossim, defiro o pedido de justiça gratuita, o que faço com base no 

art. 98 do CPC.

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 31419 Nr: 824-89.2009.811.0024

 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: Vitorino Correa 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.

 I. Recebo a inicial e defiro a pretensão executória, nos termos do art. 528, 

caput, do CPC/2015.

II. Desta feita, intime-se pessoalmente a parte executada para, no prazo de 

3 (três) dias: a) pagar a importância de R$ 788,33 (setecentos e oitenta e 

oito reais e trinta e três centavos), conforme memória de cálculo juntada 

ao pedido, corrigidos até o ajuizamento da ação, correspondente às 3 

(três) últimas prestações inadimplidas antes do pedido de cumprimento de 

sentença, mais as prestações que se vencerem até a data do efetivo 

pagamento; b) provar que já pagou; ou c) justificar a impossibilidade de 

pagamento.

III. Frise-se à parte executada que, caso no prazo assinalado, não efetue 

o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da 

impossibilidade de efetuá-lo, serão determinados o protesto do débito na 

forma do art. 517 do CPC (art. 528, §1° do CPC) e a sua prisão civil, de 1 

(um) a 3 (três) meses, em regime fechado (art. 528, §3° e §4° do CPC).

IV. Transcorrido o prazo de 3 (três) dias sem que a parte executada 

efetue o pagamento, prove que o efetuou ou apresente justificativa da 

impossibilidade de efetuá-lo, certifique-se e proceda-se ao necessário 

para protesto da execução, no valor acima exposto, na forma do art. 528, 

§1° do CPC/2015, independentemente de nova determinação.

V. Outrossim, defiro o pedido de justiça gratuita, o que faço com base no 

art. 98 do CPC.

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38669 Nr: 1121-28.2011.811.0024

 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: Gercina Batista de Oliveira

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória de fls. 146/149, tão 

somente em relação ao valor de R$ 22.795,13 (vinte e dois mil, setecentos 

e noventa e cinco reais e treze centavos).II. Intime-se a parte executada, 

na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução relativa ao valor de R$ 22.795,13 (vinte e dois 

mil, setecentos e noventa e cinco reais e treze centavos). Podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do 

CPC/2015):a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e 

declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não 

conhecimento da arguição;b) não impugnada a execução ou rejeitadas 

suas arguições, será expedida, por intermédio do presidente do tribunal 

competente ou ordem do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor 

em favor da parte exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal e na legislação e normatização pertinentes.IV. Não havendo 

impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a pertinente 

requisição para pagamento, conforme item III.b, independentemente de 

nova determinação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 39382 Nr: 1889-51.2011.811.0024

 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: Gabriel Alves Fernandes da Silva, Marcia Alves da Cruz

 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, defiro a pretensão executória de fls. 133/139, tão 

somente em relação ao valor de R$ 111.033,85 (cento e onze mil, trinta e 

três reais e oitenta e cinco centavos).II. Intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução relativa ao valor de R$ 111.033,85 (cento e 

onze mil, trinta e três reais e oitenta e cinco centavos). Podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do 

CPC/2015):a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e 

declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não 

conhecimento da arguição;b) não impugnada a execução ou rejeitadas 

suas arguições, será expedida, por intermédio do presidente do tribunal 

competente ou ordem do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor 

em favor da parte exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal e na legislação e normatização pertinentes.IV. Não havendo 

impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a pertinente 

requisição para pagamento, conforme item III.b, independentemente de 

nova determinação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36806 Nr: 2114-08.2010.811.0024

 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: Maria Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Às fls. 172/176, a senhora Maria Silva Ferreira veiculou pedido de 

cumprimento de sentença, visando o recebimento das parcelas atrasadas 

do benefício que lhe foi concedido.

No mesmo pedido, requereu-se o pagamento do valor dos honorários 

sucumbenciais fixados em favor do advogado.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que o subscritor do pedido de 

cumprimento de sentença não observou a regra insculpida no art. 18 do 

Código de Processo Civil o qual estabelece que “ninguém poderá pleitear 

direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 

jurídico”.

Com efeito, se, na petição de fls. 172/176, consta como exequente 

somente, Maria Silva Ferreira, é evidente a inadequação técnica do pedido 

de expedição de RPV em relação aos honorários sucumbenciais que, por 

óbvio, deverá ser executado pelo advogado, em nome próprio.

Conclusão.

I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória de fls. 172/176, tão 

somente em relação ao valor de R$ 2.490,40 (dois mil, quatrocentos e 

noventa reais e quarenta centavos).

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução relativa ao valor 

de R$ 2.490,40 (dois mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta 

centavos).

 Podendo, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos 

do art. 535, do CPC/2015.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III.b, 

independentemente de nova determinação.

V. No tocante ao pedido de cumprimento de sentença com relação aos 

honorários, deverá o causídico, emendar a inicial, fazendo constar o seu 

nome como exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido, já que não pode, em nome alheio, vindicar 

judicialmente direito próprio.

VI. Expeça-se o necessário.

 VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65884 Nr: 1677-25.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pinheiro de Sá, Vilma Geraldo de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esly Geraldo Pinheiro - 

OAB:16549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:16.691/A

 Vistos, etc.

 I. Defiro a pretensão executória de fls. 303/304, em relação aos 

honorários sucumbenciais.

II. Intime-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora eletrônica de 

bens.

 Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
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apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

III. No prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá impugnar 

ambos os pedidos veiculados no pleito de cumprimento de sentença (art. 

536, §4º c.c. art. 525, do CPC).

IV. Decorrido o prazo sem o pagamento, o que deverá ser certificado, 

tragam os autos conclusos.

 V. Em relação à obrigação de fazer, constata-se que a parte exequente 

não comprovou nos autos que persistem as hipotecas relacionadas aos 

títulos de crédito cuja prescrição e decadência restaram reconhecidas em 

sede recursal (fls. 203/300).

VI. Deste modo, intime a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido colacionando aos autos cópia atualizada da 

matrícula do imóvel onde eventualmente constem as hipotecas relativas 

aos títulos de crédito objeto da presente ação.

VII. Expeça-se o necessário.

VIII. Cumpra-se

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010349-85.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NEIZA PINTO DE SIQUEIRA XAVIER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

DISMOBRAS IMP. EXP. DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO)

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 12852993, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 20 de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO GOMES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95. Chapada dos Guimarães-MT, 20/06/2018. LUCIANA 

MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000963-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

YALE SABO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DE JESUS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000963-54.2018.8.11.0009. REQUERENTE: YALE 

SABO MENDES REQUERIDO: SERGIO DE JESUS DA SILVA Vistos. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia como mandado ou, 

ausente eventual documento, solicite a complementação junto à origem. 

Expeça-se o necessário para atingir a finalidade da carta precatória. 

Após, devolva-se a presente missiva com as homenagens, cautelas e 

baixas de estilo. Às providências. Colíder, 20 de junho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98249 Nr: 943-51.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LACERDA ALIBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder auxílio-doença a 

MARIA APARECIDA LACERDA ALIBERTI, brasileiro(a), casado(a), ajudante 

de produção, portador(a) do RG/CI nº 1316091-5 e inscrita no CPF/MF sob 

o nº 008.829.551-60, dentre os(as) beneficiados(as) pelo auxílio-doença, 

efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário-de-benefício, a partir da intimação desta decisão e sem 

estimativa de duração do benefício, diante da manifesta impossibilidade de 

cálculo, na forma do § 8º, do art. 60, da Lei 8.213/91, considerada a 

condição peculiar de incapacidade temporária para o trabalho, o que a 

atrair o prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias previsto no § 9º do 

aludido dispositivo legal, admitida a prorrogação mediante requerimento 

perante o INSS, sob pena de pagamento de multa de R$ 9.540,00 (nove 

mil, quinhentos e quarenta reais), a ser CUSTEADA PELO GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, 

responsável pela implantação dos benefícios desta região norte de Mato 

Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, tudo com fulcro nos arts. 25, inciso I, 

59, “caput” e 61 da Lei 8.213/91; b) DETERMINAR ao INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato da 

sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser feita 

em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 1.288, 

§ 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício (DIB) 

em 28/01/2016, data do requerimento administrativo (fl. 27);c) REJEITAR a 

arguição preliminar da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, (...). (...) Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000950-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFFER DENISE FERNANDO XAVIER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEISSON DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000950-55.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: JHENIFFER 

DENISE FERNANDO XAVIER EXECUTADO: CLEISSON DOS SANTOS SILVA 

Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita, presumida a 

hipossuficiência pela postulação da Defensoria Pública e por se tratar de 
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verba alimentar, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC. O presente feito 

deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, 

inciso II, do NCPC. Procedam-se às anotações necessárias. Cite-se o 

devedor, intimando-o para, no prazo de 03 (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 

efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento judicial e decretação 

de sua prisão civil, em regime fechado, pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) 

meses, conforme dispõe o art. 528, §§ 1° e 3°, do NCPC. Advirta-se a 

parte executada de que somente a comprovação de fato que gere a 

impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento (art. 528, § 

2°, do NCPC). Cientifique-a, ainda, que o cumprimento da pena não exime o 

executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, 

§ 5º, do NCPC). Decorrido o prazo, intime-se pessoalmente a exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se o executado efetuou o 

pagamento do montante devido. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 

19 de junho de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000143-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDICLEIA DA COSTA (REQUERENTE)

A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, (RE) 

DESIGNO perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

12HS00MIN, a ser realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso 

VI e § 7º, art. 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora da 

referida perícia, via via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação da 

Médica-perita nomeada, ENCAMINHANDO OS QUESITOS 

APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os que 

deverão portar documentos pessoais e exames e laudos médicos que 

possuír; e EXPEDINDO comunicação a Procuradoria do INSS, cientificando 

da pericia designada, na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001905-23.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.M. ALVES PEREIRA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal, esclareça as 05(cinco) diligências depositadas nos autos, ID do 

documento: 13199816, eis que os atos a serem cumpridos por ora, são 

02(dois) apenas. Intimo o referido advogado, para corrigir o equívoco ou 

entrar em contato telefônico com esta Secretaria para maiores 

informações.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34005 Nr: 1540-06.2005.811.0009

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FLORENCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, José Benedito de Oliveira - OAB:RS 

47.076, Mirela Vaz de Lima Rocha - OAB:9559-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Parte dispositiva da sentença: "...Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito 

proposto por José Florêncio de Souza, em face do patrimônio deixado pela 

de cujus Geni Maria de Souza, nos termos dos artigos 274, §º único e 485, 

inciso III, § 1º, do Código Processual Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do CPC, uma vez que defiro o 

benefício da Justiça Gratuita, na forma da lei. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Colíder/MT, 24 de maio 

de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade. Juíza de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89719 Nr: 2721-27.2014.811.0009

 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): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA DE SOUZA - OAB:20024/O, 

LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora do inteiro teor da 

decisão de fls. 50, a seguir transcrita: " Vistos etc. 1) Diante do teor da 

certidão de fl. 41, verifica-se que o requerido indicou endereço no 

contrato que não existe, desta feita DEFIRO o pedido de restrição de 

circulação do veículo de marca VW – Volkswagem, modelo GOL 1.0, 

chassi 9BWAA05U6AT005223, ano 2009, modelo 2010, placa NJM3255, 

cor prata, renavam 144278170 (fls. 44-45) , via RENAJUD, conforme 

extrato anexo. 2 – Quanto ao pedido de arquivamento provisório da 

demanda formulado à fl. 46, como não há determinado prazo específico, 

DEFIRO o arquivamento pelo prazo de 90 (noventa) dias e determino a 

REMESSA dos autos ao arquivo provisório. 3 - Após escoado o referido 

prazo, INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento no presente feito. 

CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder/MT, 05 de abril de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58574 Nr: 203-35.2012.811.0009

 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: SIMONE BARBOSA MARCELINO FERNANDES, CRBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DE AMBAS AS PARTES, acerca do 

despacho a seguir transcrito: "Vistos, etc. Em razão da participação da 

Magistrada Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade no evento 

“Workshop do PROJETO LUZ”, a ser realizado em Cuiabá/MT, no dia 21 de 

junho, conforme Ofício Circular N. 17/2018-CIJ, e, ainda, em virtude da 

distância entre esta Comarca e o local do evento, que demanda de 

considerável tempo de deslocamento, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada, para o dia 25 de junho de 2018, às 14h50min. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Colíder/MT, 18 de julho de 2017. Fernando Kendi 

Ishikawa-Juiz de Direito em Substituição Legal".

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56610 Nr: 902-60.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

09HS00MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56610 Nr: 902-60.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 CERTIFICO, QUE DEIXO DE EXPEDIR MANDADO DE INTIMAÇÃO A PARTE 

AUTORA PARA COMPARECER A PERICIA DESIGNADA PARA O DIA 

25/07/2018, ÀS 09HS00MIN, TENDO EM VISTA QUE O ENDEREÇO ATUAL 

DO MESMO NO SISTEMA APOLO É NA CIDADE DE SORRISO-MT. POR 

ESTA RAZÃO, FICA O ADVOGADO DA PARTE AUTORA INTIMADO A 

COMPARECER NO DIA, HORÁRIO E LOCAL AGENDADOS PARA A 

PERICIA, ACOMPANHADO DA PARTE AUTORA QUE DEVERÁ ESTAR 

PORTANDO DOCUMENTOS PESSOAIS E TODOS OS EXAMES MÉDICOS 

QUE POSSUIR.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92008 Nr: 670-09.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁUREA PLACIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

09HS00MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 05 (CINCO) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95928 Nr: 3249-27.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORMILDO DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.187-A

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

09HS00MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 05 (CINCO) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89092 Nr: 2264-92.2014.811.0009

 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: SIRLEI VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

09HS00MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 05 (CINCO) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
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 Cod. Proc.: 86768 Nr: 258-15.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA ROSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

09HS00MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 05 (CINCO) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88606 Nr: 1788-54.2014.811.0009

 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: APARECIDO RODRIGUES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

09HS00MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 05 (CINCO) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88591 Nr: 1774-70.2014.811.0009

 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: MARIO DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

09HS00MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 05 (CINCO) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88607 Nr: 1789-39.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA REGINA DOS SANTOS ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

09HS00MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 05 (CINCO) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88464 Nr: 1676-85.2014.811.0009

 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: ANTONIA ASTUN BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

09HS00MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 
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que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 05 (CINCO) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88462 Nr: 1674-18.2014.811.0009

 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: AMI DA COSTA PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

09HS00MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 05 (CINCO) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90228 Nr: 3145-69.2014.811.0009

 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: SILVANA ARAUJO NOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT, SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14.205/MT

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

10HS30MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 05 (CINCO) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95978 Nr: 3282-17.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DIAS MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MILANI - OAB:20760-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

10HS30MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 05 (CINCO) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 40530 Nr: 2203-18.2006.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MARQUES RELASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

10HS30MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 05 (CINCO) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87485 Nr: 878-27.2014.811.0009

 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: EFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

(re)designo perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

10HS30MIN., a ser realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 
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Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, 

Item 2.17.4 - VI da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que (1) intime o advogado da parte autora e da parte requerida da referida 

perícia, via DJE, bem como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes 

Técnicos, no prazo de 05 (CINCO) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do 

Código de Ritos), bem como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se 

mandado de intimação da PARTE AUTORA para que compareça(m) no 

local, data e hora designados, advertindo-os que deverão portar os 

documentos pessoais; (4) Dê ciência a médica perita nomeada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89304 Nr: 2342-86.2014.811.0009

 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: CLAUDECI BISPO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, (RE) 

DESIGNO perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

10HS30MIN, a ser realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso 

VI e § 7º, art. 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora da 

referida perícia, via via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação da 

Médica-perita nomeada, ENCAMINHANDO OS QUESITOS 

APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os que 

deverão portar documentos pessoais e exames e laudos médicos que 

possuír; e EXPEDINDO comunicação a Procuradoria do INSS, cientificando 

da pericia designada, na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91440 Nr: 267-40.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE CRISTINA MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, (RE) 

DESIGNO perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

10HS30MIN, a ser realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso 

VI e § 7º, art. 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora da 

referida perícia, via via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação da 

Médica-perita nomeada, ENCAMINHANDO OS QUESITOS 

APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os que 

deverão portar documentos pessoais e exames e laudos médicos que 

possuír; e EXPEDINDO comunicação a Procuradoria do INSS, cientificando 

da pericia designada, na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93415 Nr: 1619-33.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR GALDINO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, (RE) 

DESIGNO perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

10HS30MIN, a ser realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso 

VI e § 7º, art. 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora da 

referida perícia, via via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação da 

Médica-perita nomeada, ENCAMINHANDO OS QUESITOS 

APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os que 

deverão portar documentos pessoais e exames e laudos médicos que 

possuír; e EXPEDINDO comunicação a Procuradoria do INSS, cientificando 

da pericia designada, na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97312 Nr: 313-92.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LAURA DA FONSECA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, (RE) 

DESIGNO perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

10HS30MIN, a ser realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso 

VI e § 7º, art. 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora da 

referida perícia, via via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação da 

Médica-perita nomeada, ENCAMINHANDO OS QUESITOS 

APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os que 

deverão portar documentos pessoais e exames e laudos médicos que 

possuír; e EXPEDINDO comunicação a Procuradoria do INSS, cientificando 

da pericia designada, na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
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 Cod. Proc.: 98559 Nr: 1162-64.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CRUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, (RE) 

DESIGNO perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

10HS30MIN, a ser realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso 

VI e § 7º, art. 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora da 

referida perícia, via via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação da 

Médica-perita nomeada, ENCAMINHANDO OS QUESITOS 

APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os que 

deverão portar documentos pessoais e exames e laudos médicos que 

possuír; e EXPEDINDO comunicação a Procuradoria do INSS, cientificando 

da pericia designada, na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100280 Nr: 2373-38.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, (RE) 

DESIGNO perícia médica para o DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

10HS30MIN, a ser realizada pelo DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas 

dependências da sede do FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, 

Bairro: Jardim Vânia, Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso 

VI e § 7º, art. 701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o advogado da parte autora da 

referida perícia, via via DJE; EXPEDINDO mandado de intimação da 

Médica-perita nomeada, ENCAMINHANDO OS QUESITOS 

APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem como, do(s) autor(es) para que 

compareça(m) no local, data e hora designados, advertindo-os que 

deverão portar documentos pessoais e exames e laudos médicos que 

possuír; e EXPEDINDO comunicação a Procuradoria do INSS, cientificando 

da pericia designada, na forma que estabelece o Convênio firmado pela 

Procuradoria-Geral Federal e o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109227 Nr: 3972-75.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DOMINGOS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. Cumprida a missiva, 

devolva a Comarca de origem com as nossas homenagens de estilo, 

mediante as baixas e anotações necessárias”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84211 Nr: 1600-95.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON WELLINTON DA SILVA, RONI ALVES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Autos nº. 1600-95.2013.811.0009 - Código nº. 84211

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando a certidão de fl. 335, e que a data de 13/06/2018 já se 

esvaiu, solicite-se informação quanto ao cumprimento da missiva expedida 

e, se for o caso, devolução.

 2. Após, com o aporte da missiva, vista as partes conforme já 

determinado à fl. 329.

Cumpra-se.

Às providências.

Colíder/MT, 18 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84920 Nr: 2311-03.2013.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: THALES RIBEIRO SOARES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2311-03.2013.811.0009 - Código nº. 84920

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 61, INTIME-SE o requerente por edital.

2. Após, constatado o decurso do prazo, dê-se integral cumprimento a 

determinação de fls. 38/39, remetendo-se o feito a Comarca de Nova 

Canaã do Norte/MT.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Colíder/MT, 18 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92556 Nr: 1020-94.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA CRISTINA MARTINS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o 

fim de ABSOLVER a acusada MONICA CRISTINA MARTINS RODRIGUES 

das imputações a que se sujeitou nestes autos, o que faço com 

fundamento no artigo 386, incisos I e III, do Código de Processo 

Penal.Diante da absolvição deixo de condenar a ré no pagamento das 

custas processuais.Promovam-se as comunicações de praxe.Após, 

transitada em julgado, ARQUIVE-SE.Às providências. Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

19 de junho de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109248 Nr: 3986-59.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Vistos, etc. 

Cumprida a missiva, devolva a Comarca de origem com as nossas 

homenagens de estilo, mediante as baixas e anotações necessárias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 87731 Nr: 1074-94.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA DE OLIVEIRA PRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. Após ouvida a vítima, 

a defesa pugnou pela instauração de insanidade mental da acusada. Já 

manifestado o parquet, mantenho os autos conclusos para análise da 

questão.”

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA LITA ISRAEL (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000348-64.2018.8.11.0009; 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: 

IVANA LITA ISRAEL Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. istos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais, em que as partes formularam acordo 

visando pôr fim ao litígio, cujo termo está acostado à pág. 1, id. 12892204 

e à pág. 1, id. 12892209. É o resumo do necessário, pois dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O 

termo de acordo juntado aos autos exprime a declaração de vontade entre 

partes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, que tem 

finalidade negocial, idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, 

nada impede a consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei 

9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, fazendo parte integrante da presente 

sentença e JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada 

a intimação das partes. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas 

e providências de praxe, observando-se em tudo a novel a CNGC. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 

02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA LITA ISRAEL (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000348-64.2018.8.11.0009; 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: 

IVANA LITA ISRAEL Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. istos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais, em que as partes formularam acordo 

visando pôr fim ao litígio, cujo termo está acostado à pág. 1, id. 12892204 

e à pág. 1, id. 12892209. É o resumo do necessário, pois dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O 

termo de acordo juntado aos autos exprime a declaração de vontade entre 

partes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, que tem 

finalidade negocial, idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, 

nada impede a consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei 

9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, fazendo parte integrante da presente 

sentença e JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada 

a intimação das partes. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas 

e providências de praxe, observando-se em tudo a novel a CNGC. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 

02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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. 

MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO Processo: 1000478-88.2017.8.11.0009 

Parte Autora: REQUERENTE: DEVANIR MOREIRA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

. Finalidade: Intimar a parte autora, através do advogado, por todo o teor 

da petição e comprovante de pagamento acostados aos autos no id. 

13699430 e seguintes, e querendo pugnar o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias. Colíder, 20/06/2018. 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000666-47.2018.8.11.0009. REQUERENTE: REGINALDO RUEDA 

REQUERIDO: CLARICE JOSE DA SILVA Vistos. A petição inicial não 

atendeu ao disposto nos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, nos 

seguintes termos: I. Comprove o endereço residencial por meio de 

documento idôneo, como contas de água, energia elétrica, telefone, 

contrato de aluguel com firma reconhecida em cartório, declaração de 

imposto de renda do último exercício financeiro, carnê de cobrança do 

IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso em nome de terceiros, a 

respectiva justificação e comprovação da circunstância (NCPC, art. 319, 

II); II. Acoste documentos pessoais como cédula de identidade, carteira 

nacional de habilitação, carteira profissional, passaporte ou outro 

documento de identificação previsto por lei (NCPC, art. 319, II); III. Indique 

nos pedidos a tutela de urgência com suas especificações, considerando 

ter sido abordada no título da petição inicial (NCPC, art. 319, IV); IV. 

Comprove os fatos alegados, acostando cópias do contrato de prestação 

de serviços advocatícios ou eventual notificação extrajudicial (NCPC, art. 

320); e V. Esclarecer quanto ao pedido de citação da PREVLIDER (Fundo 

Municipal de Previdência Social - Colíder/MT) tendo em vista que a 

mencionada pessoa jurídica não está inserida no polo passivo da 

demanda. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 18 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000702-89.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BAZZAM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERREIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000702-89.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: MOACIR BAZZAM 

EXECUTADO: MARCIO FERREIRA FILHO Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, satisfazer 

o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à penhora, 

suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, 

do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de justiça 

deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar o(a) 

devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 20 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000702-89.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BAZZAM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERREIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000702-89.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: MOACIR BAZZAM 

EXECUTADO: MARCIO FERREIRA FILHO Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, satisfazer 

o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à penhora, 

suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 829, § 2°, 

do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de justiça 

deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar o(a) 

devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 20 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000173-70.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000173-70.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: FREDERICO STECCA CIONI 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Trata-se de execução por quantia certa contra a fazenda pública movida 

em face do Estado de Mato Grosso. Obedecendo ao que dispõe os arts. 

27 da Lei 12.153/09 e 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente 

execução processar-se com a incidência do Novo Código de Processo 

Civil, no que couber. Ante a apresentação do demonstrativo do crédito de 

forma discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento 

no art. 798, Inciso I, alínea “b”, do NCPC. Intime-se a Fazenda Pública nos 

termos do art. 910 do NCPC, por meio eletrônico, com a remessa do feito, 

para que pague o débito ou, querendo, impugne a execução nos próprios 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias. Não impugnada a execução, 

expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

pagamento do débito, em consonância com as disposições contidas no 

art. 13, incisos I e II, da Lei 12.153/09, art. 535, § 3º, do NCPC e art. 100, 

“caput” e § 3º, da CRFB/88. Desatendida a requisição judicial, voltem-me 

os autos conclusos para realização do sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública, 

nos termos do art. 13, § 1º, da Lei 12.153/09. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder, 20 de junho de 2018.
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000174-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000174-55.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: RICARDO ZEFERINO PEREIRA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Trata-se de execução por quantia certa contra a fazenda pública movida 

em face do Estado de Mato Grosso. Obedecendo ao que dispõe os arts. 

27 da Lei 12.153/09 e 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente 

execução processar-se com a incidência do Novo Código de Processo 

Civil, no que couber. Ante a apresentação do demonstrativo do crédito de 

forma discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento 

no art. 798, Inciso I, alínea “b”, do NCPC. Intime-se a Fazenda Pública nos 

termos do art. 910 do NCPC, por meio eletrônico, com a remessa do feito, 

para que pague o débito ou, querendo, impugne a execução nos próprios 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias. Não impugnada a execução, 

expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

pagamento do débito, em consonância com as disposições contidas no 

art. 13, incisos I e II, da Lei 12.153/09, art. 535, § 3º, do NCPC e art. 100, 

“caput” e § 3º, da CRFB/88. Desatendida a requisição judicial, voltem-me 

os autos conclusos para realização do sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública, 

nos termos do art. 13, § 1º, da Lei 12.153/09. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder, 20 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000579-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000579-91.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: SIMONI REZENDE DE PAULA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de execução 

por quantia certa contra a fazenda pública movida em face do Estado de 

Mato Grosso. Obedecendo ao que dispõe os arts. 27 da Lei 12.153/09 e 

52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução processar-se com 

a incidência do Novo Código de Processo Civil, no que couber. Ante a 

apresentação do demonstrativo do crédito de forma discriminada e 

atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 798, Inciso I, 

alínea “b”, do NCPC. Intime-se a Fazenda Pública nos termos do art. 910 do 

NCPC, por meio eletrônico, com a remessa do feito, para que pague o 

débito ou, querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 

30 (trinta) dias. Não impugnada a execução, expeça-se a competente 

Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para pagamento do débito, em 

consonância com as disposições contidas no art. 13, incisos I e II, da Lei 

12.153/09, art. 535, § 3º, do NCPC e art. 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88. 

Desatendida a requisição judicial, voltem-me os autos conclusos para 

realização do sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública, nos termos do art. 

13, § 1º, da Lei 12.153/09. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 20 de junho de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000581-61.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000581-61.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

- SEFAZ MT Vistos. Trata-se de execução por quantia certa contra a 

fazenda pública movida em face do Estado de Mato Grosso. Obedecendo 

ao que dispõe os arts. 27 da Lei 12.153/09 e 52, “caput”, da Lei 9.099/95, 

deve a presente execução processar-se com a incidência do Novo Código 

de Processo Civil, no que couber. Ante a apresentação do demonstrativo 

do crédito de forma discriminada e atualizada, recebo a retro petição com 

fundamento no art. 798, Inciso I, alínea “b”, do NCPC. Intime-se a Fazenda 

Pública nos termos do art. 910 do NCPC, por meio eletrônico, com a 

remessa do feito, para que pague o débito ou, querendo, impugne a 

execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias. Não impugnada 

a execução, expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor – RPV 

e/ou Precatório, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

pagamento do débito, em consonância com as disposições contidas no 

art. 13, incisos I e II, da Lei 12.153/09, art. 535, § 3º, do NCPC e art. 100, 

“caput” e § 3º, da CRFB/88. Desatendida a requisição judicial, voltem-me 

os autos conclusos para realização do sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública, 

nos termos do art. 13, § 1º, da Lei 12.153/09. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder, 20 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000583-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000583-31.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

- SEFAZ MT Vistos. Trata-se de execução por quantia certa contra a 

fazenda pública movida em face do Estado de Mato Grosso. Obedecendo 

ao que dispõe os arts. 27 da Lei 12.153/09 e 52, “caput”, da Lei 9.099/95, 

deve a presente execução processar-se com a incidência do Novo Código 

de Processo Civil, no que couber. Ante a apresentação do demonstrativo 

do crédito de forma discriminada e atualizada, recebo a retro petição com 

fundamento no art. 798, Inciso I, alínea “b”, do NCPC. Intime-se a Fazenda 

Pública nos termos do art. 910 do NCPC, por meio eletrônico, com a 

remessa do feito, para que pague o débito ou, querendo, impugne a 

execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias. Não impugnada 

a execução, expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor – RPV 

e/ou Precatório, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

pagamento do débito, em consonância com as disposições contidas no 

art. 13, incisos I e II, da Lei 12.153/09, art. 535, § 3º, do NCPC e art. 100, 

“caput” e § 3º, da CRFB/88. Desatendida a requisição judicial, voltem-me 

os autos conclusos para realização do sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública, 

nos termos do art. 13, § 1º, da Lei 12.153/09. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder, 20 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000723-65.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000723-65.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: MAURICIO RICARDO ALVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO/ SEFAZ MT Vistos. Trata-se de 

execução por quantia certa contra a fazenda pública movida em face do 

Estado de Mato Grosso. Obedecendo ao que dispõe os arts. 27 da Lei 

12.153/09 e 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se com a incidência do Novo Código de Processo Civil, no que 

couber. Ante a apresentação do demonstrativo do crédito de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

798, Inciso I, alínea “b”, do NCPC. Intime-se a Fazenda Pública nos termos 

do art. 910 do NCPC, por meio eletrônico, com a remessa do feito, para 

que pague o débito ou, querendo, impugne a execução nos próprios 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias. Não impugnada a execução, 

expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

pagamento do débito, em consonância com as disposições contidas no 

art. 13, incisos I e II, da Lei 12.153/09, art. 535, § 3º, do NCPC e art. 100, 

“caput” e § 3º, da CRFB/88. Desatendida a requisição judicial, voltem-me 

os autos conclusos para realização do sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública, 

nos termos do art. 13, § 1º, da Lei 12.153/09. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder, 20 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000699-37.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. JESUS DA ROSA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO VINHA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000699-37.2018.8.11.0009 Parte Autora: J. H. JESUS DA ROSA - EPP. 

Representante: JOSE HENRIQUE JESUS DA ROSA Parte Ré: JOSÉ 

ROBERTO VINHA FILHO FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 12 

de julho de 2018 às 17h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 19 de 

junho de 2018. Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) 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

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000770-73.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000770-73.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Ante o teor da certidão retro, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para pagamento do débito, em consonância com as 

disposições contidas no art. 13, incisos I e II, da Lei 12.153/09, art. 535, § 

3º, do NCPC e art. 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88. Desatendida a 

requisição judicial, voltem-me os autos conclusos para realização do 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública, nos termos do art. 13, § 1º, 

da Lei 12.153/09. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 20 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000232-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000232-92.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Ante o teor da certidão retro, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para pagamento do débito, em consonância com as 

disposições contidas no art. 13, incisos I e II, da Lei 12.153/09, art. 535, § 

3º, do NCPC e art. 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88. Desatendida a 

requisição judicial, voltem-me os autos conclusos para realização do 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública, nos termos do art. 13, § 1º, 

da Lei 12.153/09. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 20 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ESTELAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000768-69.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ELIANE ESTELAI 

Parte Ré: REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 19 de JULHO de 2018 às 13 h20min., 

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. Bem como, de todo o teor da decisão judicial de id. 

13678587. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111673 Nr: 1491-08.2018.811.0009

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA 

DE COLIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da Portaria 629/2018-PRES, que declarou ponto 
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facultativo no dia 22 de junho de 2018 no âmbito da Justiça do Estado de 

Mato Grosso em razão do jogo Brasil x Costa Rica pela Copa do Mundo de 

2018, data que ocorreria o encerramento das inscrições do Processo 

Seletivo para Credenciamento de Conciliadores para o Juizados Especiais 

da Comarca de Colíder, RESOLVO prorrogar o término das inscrições para 

o próximo dia útil subsequente, dia 25/06/2018.

Expeça-se edital de retificação.

Publique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ERTIDOR NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000538-27.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ERTIDOR NUNES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de indenização por danos morais e tutela de urgência proposta por 

ERTIDOR NUNES DE OLIVEIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., 

ambos(as) devidamente qualificados(as) nos autos. Aduz, a parte 

requerente, em síntese, que ajuizou anteriormente ação ordinária 

indenizatória (Código: 43143) em face de cobrança indevida da ré, a qual 

já transitou em julgado e foi arquivada em 2011. Ocorre que mesmo sem 

possuir débitos, teve seus dados cadastrais inseridos na restrição interna 

da empresa ré. Argumenta ainda, que o débito que consta em aberto junto 

à ré corresponde ao objeto da ação judicial retro discutida, na qual o autor 

foi vencedor. Dai requer, liminarmente, a exclusão do aludido apontamento 

da restrição interna, a inversão do ônus da prova, e, no mérito, a 

procedência do pedido para declaração de inexistência de relação jurídica 

com a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais), custas e honorários advocatícios. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da 

gratuidade da justiça A alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). É que no tocante aos registros empregatícios constantes da 

carteira de trabalho, a parte autora acostou somente as páginas 12 e 13, 

esta última com baixa da empresa JBS S.A. em 11/01/2017. Logo, sem a 

juntada das páginas subsequentes, impossível saber se está empregada. 

Assim, intime-se-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, UMA VEZ QUE SE 

DECLAROU CONVIVENTE, necessário se faz a juntada dos mesmos 

comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. Assim, 

intime-se-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF) de seu COMPANHEIRO, a fim de se aferir eventual 

hipossuficiência da unidade familiar. É que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) 

salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos 

do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e 

CAGED, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Tal 

providência, todavia, de modo a salvaguardar o bem jurídico almejado, não 

obstará a análise do pedido liminar, o que será feito no item seguinte. Sem 

a comprovação, o processo terá seu regular prosseguimento 

independentemente de custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da 

Lei 9.099/95, mas, em caso de sucumência e interposição de recurso, o 

preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o 

parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na 

forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar Passo à análise acerca da pretensão da tutela de 

urgência apresentada pela parte autora, haja vista que plenamente cabível 

perante os Juizados Especiais. O artigo 300 do NCPC estabelece que a 

tutela provisória de urgência antecipada será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à 

propositura da ação. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela urgência, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. O perigo de dano é evidente, tanto pela 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos causados pela 

restrição interna, que ficará privado realizar alterações contratuais em sua 

linha telefônica, bem como impedindo de adquirir aparelhos a prazo, 

parcelado diretamente na representante da Requerida. A prestação de 

caução é desnecessária, seja em razão de pouca probabilidade de danos 

para a parte passiva, seja em razão da limitação do provimento liminar, 

estrita ao afastamento da restrição cadastral. II.3 - Da inversão do ônus da 

prova A alegação da parte autora é verossímil ou é ela hipossuficiente, o 

que a atrair a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos 

do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro lado, para aqueles que 

alegam a inexistência de relação jurídica, especialmente em relações 

consumeristas, a prova fica extremamente difícil, para não falar 

impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Assim, como há inscrição em cadastro de inadimplentes contestada pela 

parte autora, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus 

probatório, de modo que a parte ré, empresa notoriamente estruturada, 
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comprove a eventual relação jurídica com aquela (parte autora) que 

ensejou o objurgado apontamento. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino à 

empresa demandada TELEFONICA BRASIL S.A. para que proceda, 

imediatamente, à exclusão de eventual restrição cadastral em nome da 

parte autora, ERTIDOR NUNES DE OLIVEIRA, no montante de R$ 784,52 

(setecentos e oitenta e quatro e cinquenta e dois centavos), conforme 

extrato de consulta em anexo de id. 12334938, sob pena de multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro 

no art. 300, “caput” e § 2º, c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 

536, § 1º e art. 537, todos do NCPC; b) DEFIRO o pedido de inversão do 

ônus probatório e determino que a parte ré, empresa notoriamente 

estruturada, comprove a eventual relação jurídica com a parte autora que 

ensejou o objurgado apontamento, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda, a 

Secretaria Judiciária, à designação de audiência de conciliação, conforme 

a disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer ao 

ato, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por 

meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso, sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

reclamante por meio de seu advogado. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 18 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-06.2018.8.11.0009
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000520-06.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ALEXANDRE ALVES 

REQUERIDO: DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedidos de 

indenização por danos morais e tutela de urgência proposta por 

ALEXANDRE ALVES em desfavor de DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA – 

AGROVALE, ambos(as) devidamente qualificados(as) nos autos. Aduz a 

parte requerente, em síntese, que manteve relação comercial com a ré e, 

em razão de inadimplência ocasionada por dificuldades financeiras, teve 

seu nome inserido na lista de inadimplentes. Relata, ainda, que em 

23/01/2018 realizou o pagamento integral da dívida, contudo, seu nome 

permaneceu negativado. Dai requer, liminarmente, a exclusão do aludido 

apontamento dos órgãos de proteção ao crédito, a inversão do ônus da 

prova, e, no mérito, a procedência do pedido para declaração de 

inexistência de relação jurídica com a condenação da parte demandada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.540,00 

(nove mil e quinhentos e quarenta reais), custas e honorários 

advocatícios. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A 

alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

É que no tocante aos registros empregatícios constantes da carteira de 

trabalho, a parte autora acostou somente as páginas 12 e 13, esta última 

com baixa da empresa JBS S.A. em 11/01/2017. Logo, sem a juntada das 

páginas subsequentes, impossível saber se está empregada. Assim, 

intime-se-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, UMA VEZ QUE SE 

DECLAROU CONVIVENTE, necessário se faz a juntada dos mesmos 

comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. Assim, 

intime-se-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF) de seu COMPANHEIRO, a fim de se aferir eventual 

hipossuficiência da unidade familiar. É que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) 

salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos 

do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e 

CAGED, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Tal 

providência, todavia, de modo a salvaguardar o bem jurídico almejado, não 

obstará a análise do pedido liminar, o que será feito no item seguinte. Sem 

a comprovação, o processo terá seu regular prosseguimento 

independentemente de custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da 

Lei 9.099/95, mas, em caso de sucumência e interposição de recurso, o 

preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o 

parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na 

forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do pedido liminar Passo à análise acerca da pretensão da tutela de 

urgência apresentada pela parte autora, haja vista que plenamente cabível 

perante os Juizados Especiais. O artigo 300 do NCPC estabelece que a 

tutela provisória de urgência antecipada será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à 

propositura da ação. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela urgência, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. O perigo de dano é evidente, tanto pela 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa do nome da parte reclamante, que ficará 
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privado de realizar transações financeiras e comerciais. A prestação de 

caução é desnecessária, seja em razão de pouca probabilidade de danos 

para a parte passiva, seja em razão da limitação do provimento liminar, 

estrita ao afastamento da restrição cadastral. II.3 - Da inversão do ônus da 

prova A alegação da parte autora é verossímil ou é ela hipossuficiente, o 

que a atrair a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos 

do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro lado, para aqueles que 

alegam a inexistência de relação jurídica, especialmente em relações 

consumeristas, a prova fica extremamente difícil, para não falar 

impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Assim, como há inscrição em cadastro de inadimplentes contestada pela 

parte autora, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus 

probatório, de modo que a parte ré, empresa notoriamente estruturada, 

comprove a eventual relação jurídica com aquela (parte autora) que 

ensejou o objurgado apontamento. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao 

SERASA e ao SCPC para que procedam, imediatamente, à exclusão de 

eventual restrição cadastral em nome da parte autora, ALEXANDRE 

ALVES, registrado pela empresa demandada DORCIDIO MARENGO E CIA 

LTDA – AGROVALE, nos montantes de R$ 922,95 (novecentos e vinte e 

dois reais e noventa e cinco centavos), conforme extrato de consulta em 

anexo de id. 12296029, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 300, “caput” e § 

2º, c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 536, § 1º e art. 537, 

todos do NCPC; b) DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório e 

determino que a parte ré, empresa notoriamente estruturada, comprove a 

eventual relação jurídica com a parte autora que ensejou o objurgado 

apontamento, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda, a Secretaria Judiciária, à 

designação de audiência de conciliação, conforme a disponibilidade da 

pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer ao ato, consignando 

que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o 

Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, 

não contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no 

art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte reclamante por meio de seu 

advogado. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 18 de junho de 2018.
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Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000768-69.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ELIANE ESTELAI REQUERIDO: 

CAB COLIDER LTDA Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória 

de inexigibilidade de débito e tutela antecipada proposta por ELIANE 

ESTELAI em desfavor de CAB COLÍDER LTDA, ambos(as) devidamente 

qualificados(as) nos autos. Afirma a parte autora ser consumidora de 

água potável fornecida pela parte ré com hidrômetro nº A12B033227, 

consumo este que sempre esteve dentro da normalidade na média de R$ 

38,00 (trinta e oito reais) a R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). 

Entanto, em maio de 2017, recebeu uma fatura com cobrança 

demasiadamente superior ao comum, no importe de R$ 2.851,64 (dois mil 

oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Diz 

haver contatado a empresa reclamada, a qual se negou a retificar o valor 

da fatura, informando que o inadimplemento geraria interrupção no 

fornecimento e, consequentemente, a inclusão de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Dai requer, liminarmente, a suspensão da 

cobrança da fatura, a abstenção/exclusão do aludido apontamento dos 

órgãos de proteção ao crédito e a abstenção do bloqueio do fornecimento 

de água. No mérito, pede a inversão do ônus da prova e a readequação 

do valor do consumo do período excessivo para a média dos meses 

anteriores a este. II - FUNDAMENTAÇÃO O pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte autora merece acolhimento. II.1 - Do pedido liminar O 

art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 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. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de 

o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar merece acolhimento, 

especificamente para a abstenção do bloqueio do fornecimento de água 

do hidrômetro nº A12B033227, haja vista a manutenção da média de 

consumo de água no mês seguinte ao da fatura indicada. O perigo de 

dano é evidente, uma vez que a água é essencial à vida, sendo que o 

serviço de fornecimento, para ser considerado adequado, deve satisfazer 

as condições de regularidade e continuidade, na dicção do art. 6º, § 1º, da 

Lei 8.987/95. A prestação de caução é desnecessária, seja em razão de 

pouca probabilidade de danos para a parte passiva, seja em razão da 

limitação do provimento liminar, estrita à abstenção do bloqueio do 

fornecimento de água, serviço que poderá ser cobrado normalmente por 

esta. II.2 - Da inversão do ônus da prova A alegação da parte autora é 

verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a atrair a facilitação da defesa 

dos direitos do consumidor, nos termos do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 

8.078/90. De outro lado, para aqueles que alegam a inexistência do débito, 

especialmente em relações consumeristas, a prova fica extremamente 

difícil, para não falar impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica 

do ônus da prova. Assim, como há apuração de consumo contestada pela 

parte autora, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus 

probatório, de modo que a parte ré, empresa concessionária de serviço 

público, notoriamente estruturada, comprove a eventual regularidade da 

cobrança que ensejou a interrupção do fornecimento. II.3 - Da atuação 

coletiva Recentemente, este Juízo tem enfrentado a mesma temática em 

inúmeras ações propostas por consumidores em desfavor da 

concessionária responsável pelo abastecimento e fornecimento de água 

neste Município e Comarca de Colíder, em que, subitamente e sem 

explicação plausível, aqueles (consumidores) se deparam com consumo 

extremamente elevado em um único período, malgrado os demais meses 

anteriores e posteriores se encontrem dentro da média normal de 

u t i l i z a ç ã o ,  a  s a b e r :  1 0 0 0 0 5 9 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9 ; 

1 0 0 2 1 5 4 - 7 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9 ;  1 0 0 1 9 5 7 - 1 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9 ; 

1 0 0 2 6 2 8 - 0 6 . 2 0 1 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9 ;  1 0 0 0 2 8 5 - 0 3 . 2 0 1 1 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9 ; 

1 0 0 1 1 5 2 - 6 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9 ;  8 0 1 0 3 2 1 - 8 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9 ; 

1 0 0 0 4 9 5 - 6 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9 ;  1 0 0 0 1 7 8 - 6 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9 ; 

1000508-89.2018.8.11.0009. Com estas considerações, o problema 

aparenta ser específico da parte ré, razão pela qual mais racional e 

eficiente tratar a causa e não os efeitos, ou seja, ao invés de se propor 

micro lides individuais, melhor instalar uma única lide para se tratar o 

assunto de maneira difusa e coletiva, a beneficiar todos os consumidores 

com uma única ação, inclusive, se for o caso, com eventual termo de 

ajustamento de conduta por parte do Ministério Público. E por se tratarem 

de inúmeras ações individuais repetitivas na Comarca, é dever não só 

moral, mas legal deste magistrado determinar que se oficie à Promotoria de 

Justiça da Comarca de Colíder, à Defensoria Pública da Comarca de 

Colíder, à 11ª Subseção de Colíder da Ordem dos Advogados do Brasil e à 

Proteção ao Consumidor de Colíder (PROCON) para que tomem as devidas 

providências que entenderem pertinentes, tudo na determinação do art. 

139, inciso X, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 139. O juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: X - 

quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar 

o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros 

legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 

1985, e o art. 82 da Lei no8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for 

o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

DE URGÊNCIA e determino à reclamada a suspensão da cobrança da 

fatura, a abstenção de eventual restrição cadastral em nome da parte 

autora e a abstenção do bloqueio do fornecimento do serviço de água do 

hidrômetro nº A12B033227, até final decisão de mérito, sob pena de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo 

único, art. 536, § 1º e art. 537, todos do NCPC; b) DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus probatório e determino que a parte ré, empresa 

notoriamente estruturada e estabelecida nesta Comarca, comprove a 
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eventual regularidade da cobrança que ensejou a interrupção do 

fornecimento, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Caso já não tenha sido designada, 

proceda, a Secretaria Judiciária, à designação de mais uma audiência de 

conciliação, conforme a disponibilidade da pauta (mutirão conciliatório). 

Cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação 

designada ou a ser designada, consignando-se que poderá ser oferecida 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no art. 20 da Lei 

9.099/95. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 11h45 do dia 

18/06/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. 

Colíder, 18 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ESTELAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000768-69.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ELIANE ESTELAI REQUERIDO: 

CAB COLIDER LTDA Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória 

de inexigibilidade de débito e tutela antecipada proposta por ELIANE 

ESTELAI em desfavor de CAB COLÍDER LTDA, ambos(as) devidamente 

qualificados(as) nos autos. Afirma a parte autora ser consumidora de 

água potável fornecida pela parte ré com hidrômetro nº A12B033227, 

consumo este que sempre esteve dentro da normalidade na média de R$ 

38,00 (trinta e oito reais) a R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). 

Entanto, em maio de 2017, recebeu uma fatura com cobrança 

demasiadamente superior ao comum, no importe de R$ 2.851,64 (dois mil 

oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Diz 

haver contatado a empresa reclamada, a qual se negou a retificar o valor 

da fatura, informando que o inadimplemento geraria interrupção no 

fornecimento e, consequentemente, a inclusão de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Dai requer, liminarmente, a suspensão da 

cobrança da fatura, a abstenção/exclusão do aludido apontamento dos 

órgãos de proteção ao crédito e a abstenção do bloqueio do fornecimento 

de água. No mérito, pede a inversão do ônus da prova e a readequação 

do valor do consumo do período excessivo para a média dos meses 

anteriores a este. II - FUNDAMENTAÇÃO O pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte autora merece acolhimento. II.1 - Do pedido liminar O 

art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 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. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de 

o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar merece acolhimento, 

especificamente para a abstenção do bloqueio do fornecimento de água 

do hidrômetro nº A12B033227, haja vista a manutenção da média de 

consumo de água no mês seguinte ao da fatura indicada. O perigo de 

dano é evidente, uma vez que a água é essencial à vida, sendo que o 

serviço de fornecimento, para ser considerado adequado, deve satisfazer 

as condições de regularidade e continuidade, na dicção do art. 6º, § 1º, da 

Lei 8.987/95. A prestação de caução é desnecessária, seja em razão de 

pouca probabilidade de danos para a parte passiva, seja em razão da 

limitação do provimento liminar, estrita à abstenção do bloqueio do 

fornecimento de água, serviço que poderá ser cobrado normalmente por 

esta. II.2 - Da inversão do ônus da prova A alegação da parte autora é 

verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a atrair a facilitação da defesa 

dos direitos do consumidor, nos termos do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 

8.078/90. De outro lado, para aqueles que alegam a inexistência do débito, 

especialmente em relações consumeristas, a prova fica extremamente 

difícil, para não falar impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica 

do ônus da prova. Assim, como há apuração de consumo contestada pela 

parte autora, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus 

probatório, de modo que a parte ré, empresa concessionária de serviço 

público, notoriamente estruturada, comprove a eventual regularidade da 

cobrança que ensejou a interrupção do fornecimento. II.3 - Da atuação 

coletiva Recentemente, este Juízo tem enfrentado a mesma temática em 

inúmeras ações propostas por consumidores em desfavor da 

concessionária responsável pelo abastecimento e fornecimento de água 

neste Município e Comarca de Colíder, em que, subitamente e sem 

explicação plausível, aqueles (consumidores) se deparam com consumo 

extremamente elevado em um único período, malgrado os demais meses 

anteriores e posteriores se encontrem dentro da média normal de 

u t i l i z a ç ã o ,  a  s a b e r :  1 0 0 0 0 5 9 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9 ; 

1 0 0 2 1 5 4 - 7 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9 ;  1 0 0 1 9 5 7 - 1 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9 ; 

1 0 0 2 6 2 8 - 0 6 . 2 0 1 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9 ;  1 0 0 0 2 8 5 - 0 3 . 2 0 1 1 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9 ; 

1 0 0 1 1 5 2 - 6 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9 ;  8 0 1 0 3 2 1 - 8 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9 ; 

1 0 0 0 4 9 5 - 6 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9 ;  1 0 0 0 1 7 8 - 6 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9 ; 

1000508-89.2018.8.11.0009. Com estas considerações, o problema 

aparenta ser específico da parte ré, razão pela qual mais racional e 

eficiente tratar a causa e não os efeitos, ou seja, ao invés de se propor 

micro lides individuais, melhor instalar uma única lide para se tratar o 

assunto de maneira difusa e coletiva, a beneficiar todos os consumidores 

com uma única ação, inclusive, se for o caso, com eventual termo de 

ajustamento de conduta por parte do Ministério Público. E por se tratarem 

de inúmeras ações individuais repetitivas na Comarca, é dever não só 

moral, mas legal deste magistrado determinar que se oficie à Promotoria de 

Justiça da Comarca de Colíder, à Defensoria Pública da Comarca de 

Colíder, à 11ª Subseção de Colíder da Ordem dos Advogados do Brasil e à 

Proteção ao Consumidor de Colíder (PROCON) para que tomem as devidas 

providências que entenderem pertinentes, tudo na determinação do art. 

139, inciso X, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 139. O juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: X - 

quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar 

o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros 

legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 

1985, e o art. 82 da Lei no8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for 

o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

DE URGÊNCIA e determino à reclamada a suspensão da cobrança da 

fatura, a abstenção de eventual restrição cadastral em nome da parte 

autora e a abstenção do bloqueio do fornecimento do serviço de água do 

hidrômetro nº A12B033227, até final decisão de mérito, sob pena de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo 

único, art. 536, § 1º e art. 537, todos do NCPC; b) DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus probatório e determino que a parte ré, empresa 

notoriamente estruturada e estabelecida nesta Comarca, comprove a 

eventual regularidade da cobrança que ensejou a interrupção do 

fornecimento, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Caso já não tenha sido designada, 

proceda, a Secretaria Judiciária, à designação de mais uma audiência de 

conciliação, conforme a disponibilidade da pauta (mutirão conciliatório). 

Cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação 

designada ou a ser designada, consignando-se que poderá ser oferecida 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no art. 20 da Lei 

9.099/95. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 11h45 do dia 

18/06/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. 

Colíder, 18 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000144-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ DELLA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

DESPACHO/DECISÃO Processo nº 1000144-20.2018.8.11.0009 Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

pedidos de indenização por danos morais e tutela de urgência proposta 

por SANDRO LUIZ DELLA JUSTINA em desfavor de GAZIN COMÉRCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA., ambos(as) devidamente 

qualificados(as) nos autos. Aduz, a parte requerente, em síntese, não 

possuir débitos com a parte requerida, surpreendida que foi ao tomar 

conhecimento que seus dados cadastrais foram inseridos na lista de 

inadimplentes. Dai requer, liminarmente, a exclusão do aludido 

apontamento dos órgãos de proteção ao crédito, a inversão do ônus da 

prova, e, no mérito, a procedência do pedido para declaração de 

inexistência de relação jurídica com a condenação da parte demandada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), custas e honorários advocatícios. II - FUNDAMENTAÇÃO 

II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Com efeito, a benesse invocada deve ser interpretada conforme 

a Carta Política de 1988, em virtude do dever fundamental de se pagar 

tributos, dever este que não fica afastado com mera declaração 

desprovida de prova eficaz. Assim, o pedido de gratuidade de justiça, por 

ora, é indeferido. Todavia, deixa-se de determinar à parte autora a emenda 

da inicial para a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos, na forma do § 2º, do art. 99, do NCPC. Isto porque, no 

primeiro grau de jurisdição, não incidente custas, taxas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, na dispensa dos arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95, sem falar no interesse emergente à apreciação do pedido de 

antecipação de tutela. II.2 - Do pedido liminar Passo à análise acerca da 

pretensão da tutela de urgência apresentada pela parte autora, haja vista 

que plenamente cabível perante os Juizados Especiais. O artigo 300 do 

NCPC estabelece que a tutela provisória de urgência antecipada será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo a 

urgência contemporânea à propositura da ação. Extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

urgência, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar 

sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. No particular, o 

pedido liminar merece acolhimento, especificamente para o afastamento da 

restrição cadastral, com base nos documentos acostados aos autos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto pela cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos 

econômicos causados pela inscrição negativa do nome do reclamante, 

que ficará privado de realizar transações financeiras e comerciais. A 

prestação de caução é desnecessária, seja em razão de pouca 

probabilidade de danos para a parte passiva, seja em razão da limitação 

do provimento liminar, estrita ao afastamento da restrição cadastral. II.3 - 

Da inversão do ônus da prova A alegação da parte autora é verossímil ou 

é ela hipossuficiente, o que a atrair a facilitação da defesa dos direitos do 

consumidor, nos termos do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro 

lado, para aqueles que alegam a inexistência de relação jurídica, 

especialmente em relações consumeristas, a prova fica extremamente 

difícil, para não falar impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica 

do ônus da prova. Assim, como há inscrição em cadastro de inadimplentes 

contestada pela parte autora, muito mais fácil, simples e equânime a 

inversão do ônus probatório, de modo que a parte ré, empresa 

notoriamente estruturada, comprove a eventual relação jurídica com 

aquela (parte autora) que ensejou o objurgado apontamento. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

DE URGÊNCIA e determino ao SERASA e ao SPC para que procedam, 

imediatamente, à exclusão de eventual restrição cadastral em nome da 

parte autora, SANDRO LUIZ DELLA JUSTINA, registrado pela empresa 

demandada GAZIN – GAZIN COMÉRCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA., no montante de R$ 159,80 (cento e 

cinquenta e nove reais e oitenta centavos), conforme extrato de consulta 

em anexo, com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC; b) DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus probatório e determino que a parte ré, 

empresa notoriamente estruturada, comprove a eventual relação jurídica 

com a parte autora que ensejou o objurgado apontamento, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. c) INDEFIRO, por 

ora, o pedido de gratuidade de justiça, sem oportunidade de emenda à 

inicial para a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, 

na forma do § 2º, do art. 99, do NCPC. Isto porque, no primeiro grau de 

jurisdição, não incidente custas, taxas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, na dispensa dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, 

sem falar no interesse emergente à apreciação do pedido de antecipação 

de tutela. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda, a Secretaria Judiciária, à 

designação de audiência de conciliação, conforme a disponibilidade da 

pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer ao ato, consignando 

que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o 

Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, 

não contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no 

art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte reclamante por meio de seu 

advogado. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 18 de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000495-61.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MELLO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000495-61.2016.8.11.0009. REQUERENTE: JORGE LUIZ MELLO JUNIOR 

REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA Vistos. Ante o teor da certidão de Num. 

12448379 - Pág. 1, RECEBO o recurso inominado apenas no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Considerando-se que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal com as nossas homenagens e providências de 

praxe. Cumpra-se. Colíder, 20 de junho de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38509 Nr: 3208-85.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BARBOSA PEREIRA 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): JOSE BARBOSA PEREIRA DA SILVA, 

Cpf: 60808858327, Rg: 2603935-4, Filiação: Benta Barbosa Pereira da 

Silva, data de nascimento: 02/08/1983, brasileiro(a), natural de 

Panarama-MA, solteiro(a), serviço braçal. atualmente em local incerto e 
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não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ofereceu a DENÚNCIA em desfavor da parte ré qualificada, no 

dia 19 de outubro de 2011, por volta das 19h30, próximo à pedreira, cerca 

de 60 km do município de Comodoro/MT, o denunciando agindo com 

intenso aninus furandi, subtraiu para si próprio coisa alheia móvel 

mediante emprego de grave ameaça.

Despacho: Vistos.Defiro a citação por edital, com prazo de 15 dias.Caso o 

réu não compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de 

Processo Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, 

bem como de seu prazo prescricional, conforme requerimento do 

Ministério Público.Ainda, decreto a prisão preventiva do acusado José 

Barbosa Pereira da Silva, com fundamento no artigo 312 do CPP, visto que 

a conveniência da instrução criminal fica comprometida com o 

desaparecimento do acusado, tendo em vista que o réu se encontra em 

local incerto e não sabido, de forma que se encontra presente um dos 

requisitos do artigo 312 do CPP.“HABEAS CORPUS” – ROUBO – RÉU NÃO 

LOCALIZADO NO ENDEREÇO FORNECIDO AO JUÍZO – CITAÇÃO POR 

EDITAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENSA ILEGALIDADE 

DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VÍCIO INOCORRENTE – 

NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 

IMPOSSIBLIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – 

IMPOSSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO 

CPP – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A GARANTIR A OPERACIONALIDADE E 

EFICÁCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM 

DENEGADA.1. Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo 

Penal, não há falar-se em constrangimento ilegal decorrente da 

decretação da prisão preventiva na hipótese do artigo 366 do CPP. 2. 

Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão 

quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade 

e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro.3. O 

princípio da homogeneidade [custódia cautelar proporcional à solução de 

mérito da ação penal] só vem de ser aplicável quando não restarem 

vislumbrados os requisitos da prisão preventiva, delineados no art. 312 do 

CPP. (HC 167035/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014)Expeça-se mandado de prisão que deverá ser lançado no 

banco nacional de mandado de prisões (BNMP).Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renan Félix, digitei.

Comodoro, 07 de junho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 35693 Nr: 386-26.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINA SOARES DOS REIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar a 

advogada da parte autora para, juntar nos autos os dados bancários da 

requerente, tendo em vista a devolução do pagamento efetuado através 

do Alvará nº 408235-4/2018 por inconsistência nos dados bancários 

fornecidos - Favor verificar nº da Agência informada(Divergência na 

indicação do CPF/CNPJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118464 Nr: 1352-42.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITATIBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA TORRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER COLONI MEIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/RO 4046, FELIPE WENDT - OAB:4590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 110647 Nr: 5568-80.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MODOTTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Siminoni Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIENE DA PENHA FARIA DE 

ARAUJO - OAB:224574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122392 Nr: 3108-86.2018.811.0046

 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: SUELI TORRES RIBEIRO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI 

- OAB:22584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO a tutela antecipada requerida, para tanto, 

determino ao INSS o pagamento à autora do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. O auxílio-doença será devido pelo período de 120 dias, 

consoante o art. 60, §8º da Lei n. 8.213/91, consoante o art. 60, §8º da Lei 

n. 8.213/91, acrescentado pela Lei n. 13.457/2017.Oficie-se o INSS – 

APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento à Demandas 

Judicial para cumprimento da presente decisão.Fica cominada multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais) caso o requerido transgrida o preceito constante 

no parágrafo anterior.Determino que o requerido comprove, ao término do 

prazo fixado, o efetivo cumprimento da decisão liminar, sob pena de 

incorrer na multa fixada no parágrafo anterior.Com efeito, uma vez que no 

caso dos autos não se admite a autocomposição (CPC art. 334, §4º), 

cite-se por remessa dos autos, por carta precatória, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser.Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

apresentação de impugnação.Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 2879 Nr: 1115-38.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON JULIÃO DE OLIVEIRA, VERA 

APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente solicitou a 

suspensão do feito, razão pela qual neste momento o feito será suspenso 

até a data de 27/12/2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74598 Nr: 970-54.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FRANCISCO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGERIO FRANCISCO PEREIRA, Cpf: 

02085376193, Rg: 1953701-8, Filiação: Aparecida Francisca da Silva e 

Roberto Carlos Pereira, data de nascimento: 09/12/1988, brasileiro(a), 

natural de Vilhena-RO, casado(a), Telefone 65 9912-0650. 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: Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado 

ROGERIO FRANCISCO PEREIRA, já qualificado nos autos, dando-o como 

incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal.O delito de ameaça 

possui pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.Quanto à 

culpabilidade verifica-se normal a reprovabilidade da conduta. Quanto aos 

antecedentes, será verificado por ocasião da segunda fase da dosimetria 

da pena. Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o acusado pessoa que provoque 

instabilidade social. Quanto à personalidade do agente também não 

existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. 

Quanto aos motivos da prática do delito, o acusado não se mostrou 

movido por motivos relevantes. Quanto às circunstâncias também foram 

as normais do tipo. As consequências do crime também foram as normais. 

Quanto ao comportamento da vítima, este não deve ser considerado 

reprovável.Logo, considerando que as circunstâncias judiciais são em sua 

totalidade favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para os 

delitos, isto é, em 01 (um) mês de detenção.Não vislumbro circunstância 

agravante ou atenuante.Nos autos também não há nenhuma causa de 

aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considerá-las.Sendo 

assim, torno definitiva a pena de 01 (um) mês de detenção.Outrossim, 

tendo em vista o caráter punitivo/pedagógico da Lei Maria da Penha e, 

sobretudo a necessidade da implementação de Medidas com o fim de 

erradicar a violência contra a Mulher, a teor do disposto na Convenção de 

Belém do Pará e, sendo a substituição de pena uma medida socialmente 

recomendável ao caso concreto, que foi um caso isolado na vida do 

acusado, com fundamento no art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena 

para prestação de serviços à comunidade em entidade social sem fins 

lucrativos.Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. VIAS DE FATO. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO 

POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. BENEFÍCIO CASSADO PELO 

TRIBUNAL ORIGINÁRIO. ART. 44, I, DO CP. AGRESSÃO FÍSICA. AUSÊNCIA 

DE OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DA 

PERMUTA. PRECEDENTE DESTE STJ. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. 

1. Constatando-se que a sanção imposta foi inferior a 4 (quatro) anos e 

que se cuida da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 

3.688/41. Vias de fato, infração de natureza menos grave, possível e 

socialmente recomendável a substituição da sanção privativa de liberdade 

por restritivas de direitos, desde que não se resuma ao pagamento de 

cestas básicas, de prestação pecuniária ou de multa, isoladamente, como 

expressamente determinado no art. 17 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da 

Penha). PRECEDENTE DESTE STJ. 2. A concessão da permuta, na 

espécie, de forma alguma colidiria com a proposta de combate à violência 

doméstica, tendo em vista a sua adequação às finalidades da aplicação da 

pena, que são a retribuição e a ressocialização do condenado, servindo 

ainda para prevenção geral, na medida em que afasta a ideia de 

impunidade. 3. O deferimento do benefício também não ofenderia o 

previsto no art. 41 da Lei Maria da Penha, pois aqui o que se impede é a 

aplicação das medidas benéficas previstas na Lei 9.099/95 aos delitos 

cometidos no âmbito doméstico ou familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista ou efetivamente aplicada. 4. Ordem 

concedida para restabelecer a sentença no ponto em que substituiu a 

pena privativa de liberdade imposta ao paciente por uma restritiva de 

direito, consistente em prestação de serviços à comunidade. (Habeas 

Corpus nº 207978/MS (2011/0121929-6), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge 

Mussi. j. 27.03.2012, unânime, DJe 13.04.2012).RECURSO DE APELAÇÃO 

CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL - LEI 

MARIA DA PENHA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - EXASPERAÇÃO DA 

PENA-BASE FIXADA - ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA 

DE DANOS - ART. 387, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - 

PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - INEXISTÊNCIA DE 

CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO APELADO APLICAÇÃO DA 

CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE PENA NA SEGUNDA FASE DA 

DOSIMETRIA DA PENA - ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'F' - SUBSTITUIÇÃO DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITO 

EXCEPCIONALIDADE - FIM SOCIAL E PEDAGÓGICO DA LEI MARIA DA 

PENHA - ARBITRAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE 

LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA - ART. 48 DO CÓDIGO PENAL - 

INVIABILIDADE DE ARBITRAR EX OFFICIO INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA - 

VIOLAÇÃO A GARANTIA CONSTITUCIONAL PROCESSUAL DUE PROCESS 

OF LAW - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Se os elementos 

delineados no art. 59 do Código Penal, responsáveis a nortear a fixação 

da pena-base no primeiro estágio da dosimetria da pena, não sofrerem 

valoração negativa, ou, ocorrer a atribuição de status negativo a um deles, 

por equívoco, a pena deve ser mantida no mínimo legal. Apesar do óbice 

legal contido no inciso I do artigo 44 do Código Penal, e, considerando o 

cunho social da Lei Maria da Penha, conjugando, ainda, o viés social 

reintegrador das penas restritivas de direito, excepcionalmente, admite-se 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos 

crimes de lesão corporal, quando o ambiente fático demonstrar a 

conveniência da aplicação da comutação. O arbitramento em sentença 

criminal de indenização mínima pelos danos causados pela infração 

somente é admissível em procedimento onde observados os princípios do 

contraditório e ampla defesa, com a demonstração da dimensão dos 

danos e oportunizando-se ao imputado impugnar seu valor. (Apelação nº 

76667/2011, 1ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Rui Ramos Ribeiro. j. 

06.12.2011, unânime, DJe 18.01.2012).Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da 

lei.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:a) lance o nome do réu no rol dos culpados;b) 

expeça-se guia de execução definitiva do condenado. Certificado o 

trânsito em julgado apenas para a acusação, expeça-se guia de execução 

provisória, conforme artigo 1.573, parágrafo único da CNGC/MT.c) Em 

cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão;d) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre 

antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre 

este decisório. 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, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 04 de junho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69433 Nr: 2601-67.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ROCHA DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO ROCHA DOS SANTOS, 

Filiação: Adalberto Ribeiro dos Santos e de Maria Helena, data de 

nascimento: 29/10/1992, brasileiro(a), natural de Vilhena-RO. atualmente 

em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos. Acolho o parecer Ministerial, e determino a 

citação por edital do réu RODRIGO ROCHA DOS SANTOS, com prazo de 

15 dias, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso o 

réu não compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de 

Processo Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, 

bem como de seu prazo prescricional.Seja dada baixa do relatório 

estatístico mensal, sem baixa na distribuição.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Shirley Regina Ribeiro, 

digitei.

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o 

acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O réu foi denunciado como incurso nas sanções do 

artigo 147, caput, do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei 

Federal n. 11.340/06, em virtude de no dia 14 de julho de 2014, por volta 

das 11h40min, na residência localizada na Rua Rio Grande do Sul s/n, 

próximo ao conselho tutelar, centro, na cidade de Campos de Júlio - MT, o 

denunciado, consciente e dolosamente, ameaçou, por palavras, a vítima 

Neuzelia da Silva Costa, de lhe causar mal injusto e grave.

Comodoro, 30 de maio de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83682 Nr: 256-60.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIANO APARECIDO DA SILVA, Cpf: 

96733896168, Rg: 1615708-7, Filiação: Creuza Xavier da Silva e 

Aparecido Chagas da Silva, data de nascimento: 20/04/1984, brasileiro(a), 

natural de Joviania-GO, solteiro(a), trabalha na fazenda mazutti, Telefone 

9638-9920. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o 

acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O réu foi denunciado como incurso nos crimes 

previstos no art. 330, do Código Penal, e no art. 311 da Lei nº 9.503/1997 

(CTB), em concurso material de delitos (art. 69 CP), em virtude de no dia 

22 de novembro de 2015, por volta das 21h15min, na Rua Belém, nº 880, 

bairro Vida Nova, em Campos de Júlio-MT, termo desta Comarca de 

Comodoro, o denunciado ter trafegado em velocidade incompatível com a 

segurança em via pública onde haja grande movimentação ou 

concentração de pessoas, gerando perigo de dano, e ao ser avistado pela 

guarnição policial desobedeceu a ordem legal de funcionário público. 

Infere-se do termo circunstanciado incluso que, nas condições de tempo e 

local acima descritas, após atender um chamado a guarnição da Polícia 

Militar de Campos de Júlio deparou-se com o denunciado, conduzindo 01 

(uma) motocicleta marca/modelo Honda/NXR 125, Bros KS, placa 

JZQ9157, de Pontes e Lacerda-MT, CRVL nº 9990234545 em nome de 

Alex Gonçalves de Oliveira, sendo que ao avistar a viatura dos milicianos, 

o increpado empreendeu fuga em alta velocidade.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro a citação por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso o réu 

não compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de 

seu prazo prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Seja 

dada baixa do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Shirley Regina Ribeiro, 

digitei.

Comodoro, 30 de maio de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87861 Nr: 1468-19.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOVALDO MORENO DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLODOVALDO MORENO DA PAIXÃO, 

Cpf: 01204675180, Rg: 000908426, Filiação: Jacira Moreno da Paixão, data 

de nascimento: 05/06/1980, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o 

acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O réu foi denunciado como incurso no crime do art. 129, 

§ 9º, c.c art. 147, ambos do Código Penal, em concurso material, com as 

implicações e gravames da Lei Federal 11.340/2006, em virtude de no dia 

05 de março de 2016, por volta das 10h25, em uma residência situada na 

Rua Paraná, nº 4020, bairro Cristo Rei, nesta Cidade e Comarca de 

Comodoro/MT, o denunciado ter ofendido a integridade corporal de sua 

companheira e vítima Eliana Lina de Jesus, prevalecendo-se das relações 

domésticas de coabitação.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro a citação por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso o réu 

não compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de 

seu prazo prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Seja 

dada baixa do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Shirley Regina Ribeiro, 

digitei.

Comodoro, 30 de maio de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93731 Nr: 3723-47.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO CRISPIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGNALDO CRISPIM DA SILVA, Cpf: 

53804147100, Rg: 1456832-2, Filiação: Maria Valdebrana da Silva e 

Crescencio Crispim da Silva, data de nascimento: 09/11/1971, brasileiro(a), 

natural de Rondonopólis-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido
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Finalidade: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o 

acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O réu foi denunciado como incurso nas sanções do 

artigo 147, caput, do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei 

Federal nº. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em virtude de no dia 17 de 

maio de 2016, por volta das 14h00min, na residência localizada na Rua Rio 

de Janeiro, esquina com a Rua das Goiabeiras, nesta cidade de 

Comodoro/MT, o denunciado ter ameaçado, por palavras, sua 

ex-companheira Sandilei dos Santos Caldeira, de causar-lhe mal grave e 

injusto, consoante o contido nas declarações de fl. 06, termo de 

representação de fl. 08 e demais documentos incluso nos autos.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro a citação por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso o réu 

não compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de 

seu prazo prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Seja 

dada baixa do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Shirley Regina Ribeiro, 

digitei.

Comodoro, 30 de maio de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93723 Nr: 3715-70.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO TOMÉ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILBERTO TOMÉ CARVALHO, Cpf: 

02818126169, Rg: 2021362-0, Filiação: Roberto Pires Carulho e Maria 

Rosa Tomé Carvalho, data de nascimento: 02/09/1987, brasileiro(a), 

natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o 

acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O réu foi denunciado como incurso nas sanções do 

artigo 129, § 9º (1º Fato) e 147, caput, (2º Fato), ambos do Código Penal, 

em concurso material de infrações (artigo 69, do CP), com as implicações 

e gravames da Lei Federal nº. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), c.c 28 da 

Lei Federal nº 11.343/2006 (3º fato), em virtude de: 1º Fato - No dia 13 de 

março de 2016, por volta das 20h00min, na residência localizada na Rua 

dos Mognos, s/nº, bairro São Francisco, nesta cidade e comarca de 

Comodoro/MT, o denunciado ofendeu a integridade física da sua 

companheira Aline Benites da Silva, consoante o contido nas declarações 

de fl. 08-IP, fotografias de fls. 15/17-IP, e demais documentos incluso nos 

autos. 2º Fato - Nas mesmas circunstâncias descritas no parágrafo 

anterior, o denunciado ameaçou, por palavras, sua companheira Aline 

Benites da Silva, consoante o contido nas declarações de fl. 08-IP, termo 

de representação de fl. 09-IP, e demais documentos inclusos nos autos.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro a citação por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso o réu 

não compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de 

seu prazo prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Seja 

dada baixa do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Shirley Regina Ribeiro, 

digitei.

Comodoro, 30 de maio de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117221 Nr: 832-82.2018.811.0046

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRA FERREIRA, Filiação: Maria 

Aparecida Ferreira e Jose Ferreira, data de nascimento: 15/03/1981, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DA REQUERIDA, SANDRA FERREIRA para que 

responda à presente ação, no prazo de quinze (15) dias, se quiser, 

conforme requerido, atentando-se para as regras contidas nos artigos 

256 do Código de Processo Civil.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido de fls. 110. Cite-se o polo 

passivo por edital, para que responda à presente ação, no prazo de 

quinze (15) dias, se quiser,conforme requerido, atentando-se para as 

regras contidas nos artigos 256 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para o edital.Consigne-se no edital que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344).Transcorrido in albis o prazo da 

resposta, nomeio curador especial a Dra. Eliana da Costa como curadora 

especial, conforme dispõe o art. 72, II, do CPC, devendo ser a ele aberta 

vistas dos autos para que oferte a competente defesa.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Shirley Regina Ribeiro, 

digitei.

Comodoro, 20 de junho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116009 Nr: 337-38.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS CESAR SANTANA, 

brasileiro(a), Telefone 65 9 9604-1550. 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. .

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, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Sentença: Vistos.Trata-se de pedido de providências solicitado pela 

autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor de SIRLENE 

APARECIDA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA SILVA que teria sido vítima de 

violência doméstica praticada por seu companheiro CARLOS CESAR 

SANTANA, conforme termo de declarações acostado em virtude de ter 

sido ameaçada.Tais medidas visam proteger a parte requerente, sendo 

que eventual dano sofrido pelo suposto agressor se justifica em razão 

que tal medida objetiva preservar a vida e a integridade física da suposta 

vítima, razão pela qual seu deferimento é medida de justiça.Sendo assim, 
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Defiro as medidas protetivas em favor da vítima determinando que 

CARLOS CESAR SANTANA se afaste do lar, domicílio ou local de 

convivência e ordenando também que ele não deve se aproximar a menos 

de 1000 metros da vítima e/ou frequentar o mesmo ambiente, sendo 

proibido seu contato com ela ou seus familiares, inclusive por meio de 

mensagens ou pelo telefone, tudo nos termos da representação. Fica o 

autor do fato cientificado que, em caso de descumprimento das medidas 

estabelecidas, estará sujeito à prisão preventiva, nos moldes do artigo 

313, inciso IV, do Código de Processo Penal.No intuito de racionalizar o 

trabalho, A PRESENTE DECISÃO SERVE como M A N D A D O. Intime-se o 

suposto agressor e a vitima do teor desta decisão.Cientifique-se o 

Ministério público acerca desta decisão.

Comodoro, 06 de junho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105092 Nr: 3127-29.2017.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRA SOUZA VIEIRA, Cpf: 

00949283126, Rg: 15984044, Filiação: Marlene Souza Vieira, data de 

nascimento: 22/12/1982, brasileiro(a), natural de Juscimeira-MT, 

solteiro(a), vigilante, Telefone 99605-7279. 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: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Com a vida dos 

autos principais, determino os traslado das principais peças.Arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Ciência ao MP.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, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 06 de junho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68332 Nr: 1740-81.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA PEREIRA CORREIA, 

ALZIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA AUXILIADORA PEREIRA CORREIA, 

Cpf: 01896829147, Rg: 24900320, Filiação: Ester Ines Pereira Correia e 

Miguel Pereira Pires, brasileiro(a), convivente. 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 que, no 

dia 30de março de 2014, por volta de 00h00, em uma residência situada na 

Av. São Bernardo,s/n, bairro Centro, na Cidade de Nova Lacerda/MT, 

termo desta Comarca de Comodoro,as denunciadas MARIA AUXILIADORA 

PEREIRA CORREIA e ALZIRA NEVES forneceram, ou entregaram, de 

qualquer forma, aos adolescentes Patrick Miguel Pereira Correira e 

Franceido de Tal, sem justa causa, produtos cujos componentes possam 

causar dependências físicas e ou psíquicas, ainda que por utilização 

indevida. Consta, também, do caderno investigativo anexo que, no dia30 

de março de 2014, por volta de 00h00, em uma residência situada na Av. 

São Bernardo, s/n, bairro Centro, na Cidade de Nova Lacerda/MT, termo 

desta Comarca de Comodoro, as denunciadas MARIA AUXILIADORA 

PEREIRA CORREIA e ALZIRA NEVES desacataram funcionário público no 

exercício da função ou em razão dela. Consta, ainda, do bojo do inquérito 

policial incluso que, nodia 30 de março de 2014, por volta de 00h00, em 

uma residência situada na Av. São Bernardo, s/n, bairro Centro, na Cidade 

de Nova Lacerda/MT, termo desta Comarca de Comodoro, as denunciadas 

MARIA AUXILIADORA PEREIRA CORREIA e ALZIRA NEVES perturbaram o 

sossego alheio com gritaria ou algazarra e/ou abusando deinstrumentos 

sonoros ou sinais acústicos.

Despacho: Vistos.Indefiro o pedido de citação da acusada Alzira Neves, 

uma vez que, de acordo com a certidão de folhas 81/83, a mesma já foi 

citada.Cite-se a acusada Maria Auxiliadora Pereira Correia por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do artigo 361, do Código de Processo 

Penal.Caso a acusada Maria Auxiliadora Pereira Correia não compareça 

nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, desde já, 

desmembre-se o presente feiro em relação a ela e seja suspenso o prazo 

prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Após, o edital e 

o desmembramento do feito, estes autos deverão aguardar que um 

membro da Defensoria Pública volte a atuar na comarca.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 05 de junho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000262-79.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. M. (REQUERENTE)

A. H. M. T. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. H. T. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000262-79.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ANGELO HIAN MENÃO TURRA, BRUNA MARA MENÃO 

REQUERIDO: VITOR HUGO TURRA Cumpra-se servindo a presente como 

mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 15 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000274-93.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. O. (REQUERENTE)

P. H. D. O. V. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. V. B. J. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000274-93.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA VILLAS, IVETE MOCELIN 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: DINON SANTOS VILLAS BOAS JUNIOR 

Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens de estilo. , 15 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000231-59.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:
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ALCIDES MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000231-59.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ALCIDES MIRANDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, 

devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 15 de junho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000265-34.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. R. (REQUERENTE)

I. N. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. L. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000265-34.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: AELIA NEVES RODOLFO, ISABELLY NEVES NOVAIS 

REQUERIDO: JOEL NOVAIS LEBRÃO Cumpra-se servindo a presente 

como mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 15 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000236-81.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NEIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIETA PIRES DOS SANTOS (REQUERIDO)

ROMUALDO DE ANDRADE KELM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000236-81.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: NEIL DOS SANTOS REQUERIDO: ROMUALDO DE ANDRADE 

KELM, ARIETA PIRES DOS SANTOS Cumpra-se servindo a presente como 

mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 15 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24196 Nr: 1603-46.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N G ARTMANN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1603-46.2007.811.0046 - Cód. 24196

ESPÉCIE: EXECUÇÃO FISCAL DA FAZENDA NACIONAL

PARTE REQUERENTE: FAZENDA NACIONAL

PARTE REQUERIDA: N G ARTMANN & CIA LTDA

INTIMANDO(A):Requerido(a): N G ARTMANN & CIA LTDA, CNPJ: 

37.490.620/0001-66, endereço: Agrovila Flor da Serra, Distrito do Alto 

Juruena, Cidade: Campos de Júlio – mt, CEP: 78.307-000.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 482,22 (quatrocentos e 

oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), e taxa judiciária, no valor R$ 

135,48 (cento e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar o boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º, da CNGC-TJMT.

 Eu, Marco Gomes Cardoso, Gestor Judiciário, digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9431 Nr: 300-36.2003.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VANDERLEI VALMORBIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 300-36.2003.811.0046 Cód. 9431

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

PARTE REQUERIDA: ROBERTO VANDERLEI VALMORBIDA

INTIMANDO(A): Requerido(a): ROBERTO VANDERLEI VALMORBIDA, CPF: 

72298715904, endereço: Rua Valmir Taborda da Camara, 1304, Cidade: 

Campos de Júlio, CEP: 78.307-000.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 470,14 (quatrocentos e 

setenta reais e quatorze centavos) e taxa judiciária, no valor de R$ 134,26 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º, da CNGC-TJMT.

Eu, Marco Gomes Cardoso, Gestor Judiciário, digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104237 Nr: 2737-59.2017.811.0046

 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: CDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACSON DA SILVA SOUSA - 

OAB:6785

 Em havendo interesse das partes em realizar sessões de mediação com 

o objetivo de restabelecer a comunicação, bem como eventualmente 

transigir quanto a eventuais pontos ainda incontroversos, ficam as 

mesmas intimadas a menifestarem-se para encaminhamento dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania - CEJUSCC desta 

Comarca, indicando data e hora de comum acordo, cujo procedimento 

poderá ser extendido pelo prazo que se fizer necessário pelas partes.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104237 Nr: 2737-59.2017.811.0046

 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: CDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACSON DA SILVA SOUSA - 

OAB:6785

 Compulsando os autos verifica-se que em um primeiro momento ambas as 

partes eram patrocinadas pela Defensoria Púbica, contudo, atualmente 

possuem advogado particular constituído. Assim, ficam as partes 

intimadas a manifestarem-se no sentido de indicar quais pontos não estão 

mais controvertidos, pugnando pela sua homologação, em tempo. 

Outrossim, impulsiono os autos para vistas ao Ministério Público para 

parecer haja vista terem decorridos os prazos para contestação e 

respectiva impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104237 Nr: 2737-59.2017.811.0046

 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: CDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACSON DA SILVA SOUSA - 

OAB:6785

 Certifico que consta petição pendente de juntada ("Protocolado em 

Comodoro. Protocolo Nº: [A-45438] - [02/04/2018]. Envio do Alerta: 

02/04/2018 17:46 - Código Processo"), contudo, a mesma não fora 

localizada em secretaria em tempo hábil para impulsionamento do 

processo dada a urgência que a causa demanda. Assim, ficam as partes 

intimadas a, querendo, apresentar a segunda via do protocolo para 

juntada nos autos, visando maior celeridade ao próprio feito. Ainda, 

impulsiono os autos à expedição para que encaminhe à parte solicitada a 

cópia dos documentos relativos à petição de acordo, nos termos da 

decisão proferida em 05/03/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 36712 Nr: 1411-74.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - OESTE - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, JOSÉ 

ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 A propósito da decisão proferida em 04/05/2018 que determina a 

intimação da penhora e avaliação do cônjuge do executado, bem como do 

auto de penhora, avaliação e intimação de fls. 58/63 que consta como 

intimados os executados ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI e JOSÉ 

ZAMO, bem como seus respectivos cônjuges LÚCIA CAPELETTI e 

DJANIRA ZAMO, ficam as partes intimadas a, querendo, alegar eventual 

irregularidade/nulidade. Ainda, fica a parte exequente intimada a, havendo 

interesse em realizar nova avaliação do bem imóvel penhorado em 

08/11/2011, requerer comprovando o pagamento da diligência do oficial de 

justiça referente a uma avaliação e duas intimações. Ainda, fica a parte 

exequente intimada a juntar aos autos certidão atualizada do registro 977, 

CRI, Comodoro-MT, bem como, não havendo averbação da penhora, 

requerer a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 36712 Nr: 1411-74.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - OESTE - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, JOSÉ 

ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Fica a parte exequente intimada a manifestar se tem interesse em 

adjudicar o bem imóvel penhorado, bem como tomar as seguintes 

providências, se pertinentes: I - requerer a intimação do credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair 

sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação 

fiduciária; II - requerer a intimação do titular de usufruto, uso ou habitação, 

quando a penhora recair sobre bem gravado por usufruto, uso ou 

habitação; III - requerer a intimação do promitente comprador, quando a 

penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e 

venda registrada; IV - requerer a intimação do promitente vendedor, 

quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de 

compra e venda registrada; V - requerer a intimação do superficiário, 

enfiteuta ou concessionário, em caso de direito de superfície, enfiteuse, 

concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito 

real de uso, quando a penhora recair sobre imóvel submetido ao regime do 

direito de superfície, enfiteuse ou concessão; VI - requerer a intimação do 

proprietário de terreno com regime de direito de superfície, enfiteuse, 

concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito 

real de uso, quando a penhora recair sobre direitos do superficiário, do 

enfiteuta ou do concessionário; VII - requerer a intimação da sociedade, 

no caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima 

fechada, para o fim previsto no art. 876, § 7o; VIII - pleitear, se for o caso, 

medidas urgentes; IX - proceder à averbação em registro público do ato de 

propositura da execução e dos atos de constrição realizados, para 

conhecimento de terceiros; X - requerer a intimação do titular da 

construção-base, bem como, se for o caso, do titular de lajes anteriores, 

quando a penhora recair sobre o direito real de laje; e/ou XI - requerer a 

intimação do titular das lajes, quando a penhora recair sobre a 

construção-base [...]

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21311 Nr: 2292-27.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA DE PAULA GRANADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VALDIR SOARES - OAB:4595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2292-27.2006.811.0046 - Cód. 21311

ESPÉCIE: EXECUÇÃO FISCAL->PROCESSO DE EXECUÇÃO->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICÍPAL

 PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA DE PAULA GRANADO

INTIMANDO (A):Requerido(a): MARIA LUCIA DE PAULA GRANADO, 

endereço: Rua Santa Catarina, Bairro: São Francisco, Cidade: Comodoro, 

CEP: 78.310-000.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 467,00 (quatrocentos e 

setenta e sete reais), e taxa judiciária, no valor R$ 132,72 (cento e trinta e 

dois reais e setenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 
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(paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º, da CNGC-TJMT.

 Eu, Marco Gomes Cardoso, Gestor Judiciário, digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36712 Nr: 1411-74.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - OESTE - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, JOSÉ 

ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Código n°. 36712

Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial postulada pela Cooperativa de 

crédito Rural do Oeste de Mato Grosso em desfavor de Alderino de 

Amorim Capeletti e outros.

 Os executados foram citados às fls. 59.

 Penhora de bem imóvel realizada às fls. 61/62.

É o relato do necessário.

 1) Aponhe a senhora Gestora Judicial sua assinatura na certidão de fls. 

80;

 2) Cadastre o novo advogado do exequente, conforme requerido às fls. 

92;

 3) Considerando que houve a penhora sobre bem imóvel ou direito real 

sobre imóvel, intime-se o cônjuge da (o) executada (o) salvo quando 

forem casados sob o regime de separação total dos bens [art. 842, CPC];

 4) Cientifique-se o executado na ocasião que poderá este no prazo de 10 

(dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do 

bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos oneroso e não 

trará prejuízo ao exequente [art. 847, CPC];

 5) Intime-se a (o) exequente para tomar as providências pertinentes tendo 

em vista o que dispõe o art. 799, I, c/c art. 804 ambos do CPC;

 6) Intimem-se a parte exequente por meio de seu advogado mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE, para o fim de manifestar 

se tem interesse na adjudicação;

7) Não pretendendo a adjudicação, intime-se o exequente para fins do art. 

880 do CPC, podendo requerer a alienação particular do(s) bem (ns) 

penhorado(s), também no prazo de 05 dias.

 8) Expeça-se certidão para registro da penhora dos imóveis indicados na 

petição retro pelo exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35235 Nr: 3418-73.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT, RODRIGO RODRIGUES PERES - OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3418-73.2010.811.0046 Cód. 35235

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO – MT

PARTE REQUERIDA: JURACI MACEDO

INTIMANDO(A): Requerido(a): JURACI MACEDO, CPF: 39642038153, RG: 

0685278-5, Filiação: Marcia Celeste Macedo, Data de Nascimento: 

25/01/1969, brasileiro(a), natural de Caceres – MT, casado(a), motorista, 

Endereço: AV. Rubens Marques Moura, 207 W, Bairro: Nova Vacaria, 

Cidade: Comodoro – MT, CEP: 78310-000.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 384,03 (trezentos e oitenta 

e quatro reais e três centavos) e taxa judiciária, no valor de R$ 121,40 

(cento e vinte e um reais e quarenta centavos), no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo do presente edital. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º, da CNGC-TJMT.

Eu, Marco Gomes Cardoso, Gestor Judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 16043 Nr: 1135-53.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU FERREIRA, DEBORA CARLLOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CARLOTTO - 

OAB:9153/MT, FRANCINNE MATOS BORGES - OAB:11762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho prolatado nos autos na fls. 202, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, manifestarem-se interesse na sucessão 

processual, e, assim sendo, promoverem a respectiva habilitação no 

prazo supramencionado, devendo apresentar instrumento de procuração 

de seu mandatário, conforme manifestação do INSS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21487 Nr: 2566-88.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BASILIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2566-88.2006.811.0046 Cód. 21487

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE COMODORO

PARTE REQUERIDA: JOÃO BASILIO DOS SANTOS.

INTIMANDO(A): Requerido(a): JOAO BASILIO DOS SANTOS, endereço: 

Rua Pernambuco, Bairro: São Francisco, Cidade: Comodoro - MT.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 465,24 (quatrocentos e 

sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) e taxa judiciária, no 

valor de R$ 132,24 (cento e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente 

edital. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar o boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.
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ADVERTÊNCIA: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º, da CNGC-TJMT.

Eu, Marco Gomes Cardoso, Gestor Judiciário, digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22391 Nr: 3471-93.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE L. SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SOARES - OAB:4595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3471-93.2006.811.0046 Cód. 22391

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE COMODORO

PARTE REQUERIDA: ODETE L. SARTORI.

INTIMANDO(A): Requerido(a): ODETE L. SARTORI, endereço: Rua São 

Paulo, Bairro: Centro, Cidade: Comodoro – MT.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 467,00 (quatrocentos e 

sessenta e sete reais) e taxa judiciária, no valor de R$ 132,72 (cento e 

trinta e dois reais e setenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º, da CNGC-TJMT.

Eu, Marco Gomes Cardoso, Gestor Judiciário, digitei.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-53.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 20 de junho 

de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. Processo: 

1000212-53.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 19.140,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: FABIANA OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. TRAZER AOS AOS AUTOS, 

NO PRAZO DE CINCO DIAS, O CORRETO ENDEREÇO DA RECLAMADA, 

POIS O QUE CONSTA NA INICIAL É DESPROVIDO DE CEP, BEM COMO, 

NÃO CORRESPONDE A NENHUM DAQUELES CADASTRADO PARA PARA 

A RECLAMADA. Atenciosamente. 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: 1000018-53.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ADRIANO BOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDRA BOFF OAB - PR57774 (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 

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 : 

1000018-53.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. CERTIDÃO Atenta ao 

teor da petição juntada pela reclamante ao ID 13692191, certifico que, 

primeiro que: se está havendo algum descumprimento de ordem por parte 

dos órgãos de controle de cadastro de inadimplentes, não é por culpa 

desta serventia, pois, da segunda vez que o Oficios foram expedidos, 

foram de forma clara e inequívocas, com o nome e CPF do de cujus, de 

outra maneira, impossivel (ID 12960830 e12961306 ) SPC E SERASA 

respectivamente com o nome e CPF do de cujus, sem o qual não se faz a 

baixa. Importa ressaltar que, ainda que o nome do Senhor Marcelo possa 

ter aparecido junto como nome do Senhor Aquilino em algum dos Oficios 

enviados aos Bancos de Dados, nenhuma confusão ha de se ter surgido, 

pois, o que importa é o CPF, e este, quando da segunda emissão dos 

oficios, foi informado, somente o do Senhor Aquilino conforme se extrai 

dos autos. No que tange, ao descumprimento da empresa em relação ao 

contrato, nesta ato impulsiono os autos para intima-la a fim de que 

manifeste acerca do alegado na petição juntada ao id 13692204. 

COMODORO, 20 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

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000480-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FELIX RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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 176885 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 07/08/2018 às 16hs30. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000499-27.2018.8.11.0010

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:

CLEITON NELSON DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 451 de 795



 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000785-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. F. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE KLEIR DE AMORIM OAB - 015.606.881-81 (REPRESENTANTE)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000832-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE MOACIR PIRES DE MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Otávio Bertozo Reis OAB - MT3038/O-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente VICTOR COIMBRA DE SOUZA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001062-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE NASCIMENTO DOS SANTOS OAB - 041.935.571-54 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. L. D. B. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 115084 Nr: 3381-76.2018.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA SILVA MACEDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e, sem maiores 

delongas, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 330, III, do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em 

julgado, determino arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.Sem custas.Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Jaciara/MT, 18 de junho de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62493 Nr: 326-25.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuni Jose de Rezende

 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: Procurador Federal - 

OAB:00000

 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 cálculo judicial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87615 Nr: 96-12.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GERALDO RULIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, em face de FRANCISCO GERALDO RULIM, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informa a quitação do débito por 

parte do executado, assim requer a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção é medida que se 

impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 15 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97787 Nr: 5053-56.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX JOEL RUSSI, ANDREIA WAGNER, 

ALEXANDRE RUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Considerando que é fato notório que o executado Alexandre 

Russi é Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa/MT, determino que o 

AR/MP de citação seja remetido à Prefeitura Municipal daquela localidade. 

Por sua vez, expeça-se AR/MP, visando a citação do executado Max Joel 
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Russi -Deputado Estadual - na Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso. Relativo ao pedido da parte autora para realização de buscas 

sistêmicas do endereço da executada Andreia Wagner, tendo em vista a 

sua não localização, consigno que é do autor o encargo de realizar 

diligências extrajudiciais para a localização do requerido, de forma que as 

diligências judiciais empregadas no mesmo sentido possuem caráter 

excepcional, vez que devem ser utilizadas quando esgotadas todas as 

diligências disponíveis ao autor para o cumprimento de seu 

encargo....Dessa forma, não demonstrado nos autos o exaurimento das 

diligências extrajudiciais possíveis ao autor para a localização da 

requerida, ante ao caráter excepcional das diligências judiciais, indefiro o 

pedido da exequente de diligência via sistêmica.Assim, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, realizar as diligências 

necessárias no sentido de localizar os endereços da executada, ou 

comprovar nos autos que as fizeram, a fim de dar prosseguimento no 

feito.Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 15 de junho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104234 Nr: 8295-23.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA GONÇAVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA c.c. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, proposta por 

Maria Pereira Gonçalves Ribeiro em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

 A petição inicial veio acompanhada de documentos.

 Em seguida, aportou petição da parte autora pugnando pela desistência 

da ação, Ref:10.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante do pedido de desistência do requerente e ausência de contestação 

pela requerida, a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

homologo a desistência da ação e, por consequência julgo o processo 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Isento de custas, ante a gratuidade da justiça.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 15 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86599 Nr: 5446-15.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR BETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.Trata-se de exceção de pré-executividade (Ref. 43) ofertada 

nos autos da ação de execução fiscal, em que o executado alega a 

nulidade da citação por edital e a ilegalidade do lançamento(...) Por estas 

razões, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta pelo 

executado/excipiente, conforme fundamentação supra, e, via de 

consequência, determino o regular prosseguimento da execução.Deixo de 

condenar a executada/excipiente ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários de sucumbência em virtude de não haver extinção da 

execução.De outra banda, determino a intimação do exequente para que 

se manifeste nos autos, requerendo o que entender necessário para a 

integral satisfação de seu crédito, no prazo de 15 dias. Cumpra-se.Às 

providências.Jaciara/MT, 18 de junho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80057 Nr: 2223-54.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GUALBERTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por JOÃO GUALBERTO 

PEREIRA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e BANCO 

DO BRASIL S/A, devidamente qualificados nos autos.

À ref. 54, a parte executada Banco do Brasil S/A, vem comprovar o 

pagamento da integralidade do débito exequendo.

A parte exequente vem à ref. 58, indicar a conta para a transferência dos 

valores, bem como requer expedição de alvará.

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.

Jaciara/MT, 19 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50533 Nr: 2366-82.2012.811.0010

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NAIR RUIZ FERREIRA, VANIA RUIZ 

FERREIRA JAQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BONAFÉ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO 

- OAB:13090-A/MT, WALTER FERREIRA - OAB:1310-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89464 Nr: 1094-77.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): THIAGO VINÍCIUS MARTINS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se mais uma vez que a decisão de Ref.39 não foi 

cumprida integralmente, tendo em vista a ausência de expedição de 

mandado de intimação, penhora e avaliação de bens.

Posto isto, diante da ausência de intimação da parte executada para 

pagamento do débito, indefiro o pleito por bloqueios sistêmicos, nesta 

oportunidade.

Assim, intime(m)-se o(s) devedor(es) para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague(m) o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas, se houver.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação, conforme preceitua a Lei nº 

11.232/05.

Fica(m) o(s) devedor(es) advertido(s) de que, transcorrido o prazo 

previsto no Art. 523, NCPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente(m), nos próprios autos, impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do Art. 523, NCPC, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, intime-se o credor para atualização do débito, no mesmo prazo.

Por fim, após o trânsito em julgado da decisão, o(s) credor(es) poderá(ão) 

requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do 

Art. 517, que servirá também aos fins previstos no Art. 782, §3º, ambos 

do NCPC.

Jaciara/MT, 19 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85262 Nr: 4796-65.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto e pelo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento mensal ao autor o 

benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de serviço especial 

integral, no valor a ser calculado pelo INSS, devendo ser observado a 

média de contribuições do autor, bem como lhe efetue o pagamento das 

quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas desde a data do 

requerimento administrativo, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo com resolução 

de mérito.Observe-se que os valores deverão ser atualizados 

monetariamente e com juros de mora desde a data em que seria devido 

cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 

149.514.6/MG). Sem custas, ante o disposto no Ofício Circular 64/2017 do 

CGJ/TJMT..Cumpra-se.Jaciara/MT, 19 de junho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89792 Nr: 1266-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rodrigues Dalgallo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre os Embargos 

Monitórios retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 60411 Nr: 3475-63.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI BORBA DE OLIVEIRA - 

OAB:3608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17.380/DF

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por LUIZ BREDA em face 

de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, 

devidamente qualificados nos autos.

Após o deferimento e efetivação da penhora online (ref. 82), a parte 

executada vem à ref. 87 manifestar sua concordância com o valo 

bloqueado, pugnando, ainda, pela extinção do feito.

Alvara expedido, conforme ref. 95.

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.

Custas remanescentes, se houver, pela executada.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 19 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 88938 Nr: 837-52.2017.811.0010

 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): LUCAS FERNANDO DA SILVA D'ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

1 - A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem a eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é 

pertinente (art. 700 do CPC).

 2 - DEFIRO, pois, de plano, a expedição de mandado com o prazo de 15 

dias, nos termos do pedido da inicial, anotando-se no instrumento que 

caso o requerido cumpra sua obrigação neste prazo, promovendo ainda 

com o pagamento dos honorários advocatícios, estes serão devidos no 

patamar de 5% do valor da causa, além de ficar isento do pagamento de 

custas processuais (art. 701 do CPC). Entretanto, para o caso de não 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito.
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3 – CITE-SE e INTIME-SE o réu que, caso não cumpra obrigação, terá o 

prazo de 15 dias para oferecimento de embargos, independente de 

garantia, e de que não cumprida a obrigação ou não oferecidos embargos 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2º, do 

CPC).

4 - Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 69621 Nr: 11764-48.2015.811.0010

 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: RUSSI & RUSSI LTDA, RUSSI & RUSSI LTDA, VIAÇÃO 

VALE DO SÃO LOURENÇO LTDA, M J RUSSI & CIA LTDA (POSTO 

MESAPE), VLS - Comércio de Combustíveis Ltda, GR Transportes e 

Serviços Ltda, Tesouro Comércio de Combustíveis Ltda, ANDREIA 

WAGNER ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, SCANIA BANCO SA, 

ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A, NAOR DE MELO FRANCO, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO RURAL DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS MT, BANCO VOLKSWAGEN S/A, BANCO RODOBENS 

S/A, SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS, BANCO DO BRASIL S.A, SK AUTOMOTIVE, WIDAL E 

MARCHIORETTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O, 

Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274, ALINE HENRIQUE ALBERTO DANTAS - OAB:6718/RN, 

AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - OAB:357020, ANDREA 

SYLVIA DE LACERDA VARELLA FERNANDES - OAB:3.608/RN, 

ANDRÉYA MONTI OSÓRIO BUSTAMANTE - OAB:12605, Antônio 

Martello Júnior - OAB:6370/MT, CHRISSY LEAO GIACOMETTI - 

OAB:15596, ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818, FERNANDO FREITAS 

FERNANDES - OAB:19.171/MS, Flavio Augusto da Costa Ribeiro 

Garcia - OAB:10.114 - MT, HELDER GUIMARÃES MARIANO - 

OAB:18.941/MS, KARINA RIBEIRO NOVAES - OAB:197.105/SP, 

LEANDRO GARCIA - OAB:210.137, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:6358, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT, NAOR DE MELO FRANCO - 

OAB:19243/O, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14.885 - MT, RODRIGO 

SARNO GOMES - OAB:203.990/SP, ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710/O, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A, THIAGO 

REBELLATO ZORZETO - OAB:291194

 Vistos e examinados.

A empresa recuperanda RUSSI & RUSSI LTDA, CNPJ nº 

36.958.262/0001-00, comparece aos autos (ref. 310) requerendo seja 

autorizada sua participação no procedimento licitatório administrativo 

(Pregão Presencial nº 014/2018) que será realizado no dia 21 de junho de 

2018.

 Pois bem.

 Verifico a presença dos requisitos para concessão do pedido.

A questão foi enfrentada pelo STJ, dando amparo à tese das 

recuperandas de que podem participar de processo licitatório no âmbito da 

administração:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR DEFERIDA 

PARA CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL 

ADMITIDO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. NECESSIDADE DE EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTAR CERTIDÃO PREVISTA NO ART. 

31, II, DA LEI 8.666/93. QUESTÃO INÉDITA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. 

RENDA TOTALMENTE OBTIDA POR CONTRATOS COM ENTES PÚBLICOS. 

PERICULUM IN MORA INVERSO EVIDENCIADO. QUESTÃO INÉDITA. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEFERIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. LIMINAR CASSADA. 

EXTINÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.1. A 

jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça é no sentido de 

que a concessão de provimento liminar em medidas cautelares reclama a 

satisfação cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in 

mora. O primeiro consubstancia-se no fato de o direito alegado no recurso 

ser plausível e encontrar amparo em entendimentos deste Superior 

Tribunal e o segundo remonta-se à possibilidade de perecimento do direito 

caso a medida não seja deferida.2. O Tribunal de origem exarou decisão 

no sentido de permitir que a agravante, pessoa jurídica em recuperação 

judicial, continuasse a participar de licitações públicas, "sem apresentação 

da certidão negativa de recuperação judicial" salientando, para tanto, que 

essa "possui todas as certidões negativas ínsitas no art. 31 da Lei nº 

8.666/93, sendo certo que, por estar em recuperação judicial, não seria 

capaz de apresentar apenas a certidão negativa de falência ou 

concordata." 3. Quanto ao fumus boni iuris - possibilidade de empresa em 

recuperação judicial ser dispensada de apresentação da certidão ínsita no 

inciso II, do art. 31, da Lei nº 8.666/93, considerando os fins do instituto 

elencados no art. 47 da Lei nº 11.101/2005 - para fins de participação em 

certames, verifica-se que esta Corte Superior de Justiça não possui 

posicionamento específico quanto ao tema.4. Nos feitos que contam como 

parte pessoas jurídicas em processo de recuperação judicial, a 

jurisprudência do STJ tem-se orientado no sentido de se viabilizar 

procedimentos aptos a auxiliar a empresa nessa fase. A propósito, cita-se 

o REsp 1187404/MT - feito no qual foi relativizada a obrigatoriedade de 

apresentação de documentos, por parte de empresas sujeitas à Lei nº 

11.101/2005, para fins obtenção de parcelamento tributário. Restou 

consignado que: "em uma exegese teleológica da nova Lei de Falências, 

visando conferir operacionalidade à recuperação judicial, é desnecessário 

comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da Lei n. 

11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, diante da inexistência de lei 

específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de 

empresas em recuperação judicial. (REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO.) 5. O fato de o pleito deduzido no especial não 

encontrar amparo em qualquer precedente desta Corte, somando à tese 

adotada, em situações similares, no sentido de relativizar as exigências 

documentais, previstas em lei, para que empresas em recuperação judicia 

possam lograr êxito em seu plano recuperatório, afastam, da espécie, o 

fumus boni iuris.6. Não resta evidenciada a alegação de ser o provimento 

assegurado pela instância a quo genérico com efeito erga omnes. O 

Tribunal a quo não autorizou a recorrida a participar sumariamente de toda 

e qualquer licitação sem apresentação de quaisquer documentos 

previstos na lei de regência. Afastou a apresentação de uma certidão: a 

certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica.7. O periculum in mora não foi demonstrado, pois 

o agravado não foi capaz de demonstrar o perecimento de seu direito. 

Aliás, ao contrário, visualiza-se na espécie, possível ocorrência de 

periculum in mora inverso, pois, tendo a agravante focado sua atividade 

empresarial em contratos com os entes públicos, constituindo-se em 100 

% de sua fonte de receitas, a subsistência da liminar em tela poderá 

comprometer a sua existência.8. Agravo regimental provido, cassando a 

liminar anteriormente deferida e julgando extinta, sem julgamento de mérito, 

a presente Medida Cautelar .AgRg na MC 23.499/RS, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 19/12/2014)”.

Além disso, a finalidade da recuperação judicial é tentar superar a crise 

empresarial, preservando a empresa com sua atividade econômica, não 

fazendo qualquer sentido cláusula restritiva sem elementos concretos que 

demonstrem a possibilidade de lesão ao ente público.

O TJMT também assentou que o juízo da RJ deve expedir certidão 

atestando que a empresa recuperanda está cumprindo o plano:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA EM CERTAME LICITATÓRIO - EMISSÃO DE 

CERTIDÃO QUE ATESTE O CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

– POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.1. A recuperação judicial objetiva 

a superação da crise empresarial, permitindo a continuidade da atividade 

econômica e evitar a falência, ou seja, nos termos do art. 47 da Lei n° 

11.101/2005, visa a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e do interesse dos credores, de modo a promover a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica.2. Na hipótese, o juízo no qual tramita a ação é o competente 

para acompanhar a execução do plano de recuperação judicial e é ele 

quem tem acesso às informações necessárias para emissão da certidão 

pleiteada. Assim, se o plano de recuperação está sendo cumprido pela 

empresa, não há óbice para a emissão do documento exigido no edital de 

licitação.(AI 106580/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 

07/02/2014)”.
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Portanto, constatado que não há qualquer falha a ser imputada à 

recuperanda no andamento da RJ, até como corolário da recuperação 

judicial é de se atestar que as empresas possuem aptidão econômica e 

financeira para participar de licitação, ainda mais que os produtos serão 

pagos após a entrega da mercadoria.

 Assim, DEFIRO a expedição de certidão atestando que a recuperanda 

Russi e Russi Ltda está apta econômica e financeiramente a suportar o 

cumprimento do contrato, autorizando a empresa a participar da licitação 

promovida pela Prefeitura de Juscimeira/MT, nos termos do Edital PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 014/2018, promovido pela Prefeitura Municipal de 

Juscimeira/MT, para “Registro de preços para eventual Aquisição de 

Combustível do tipo Gasolina Comum, Etanol, Óleo Diesel Comum e Óleo 

Diesel S-10”,

Cumpra-se com urgência. Intime-se.

Após, devolvam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, com 

urgência, tendo em vista que até a presente data não houve a 

homologação do plano de recuperação judicial.

Às providências.

Jaciara/MT, 19 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85856 Nr: 5089-35.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O, MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos etc.

A K F ROMERO TRANSPORTES EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

qualificada nos autos, requereu a retratação da decisão que indeferiu a 

suspensão da presente busca e apreensão, apresentando parecer do 

Administrador Judicial sobre a imprescindibilidade dos bens em questão 

para as atividades da empresa recuperanda.

É certo que os bens considerados essenciais à atividade da empresa 

poderão permanecer na posse da recuperanda até o encerramento do 

prazo de blindagem, conforme prevê o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Entretanto, conforme se verifica na Ref. 63, o processamento da 

Recuperação Judicial foi deferido em 04/10/2017, já tendo expirado o 

período de blindagem de 180 dias, inexistindo nos autos qualquer 

informação de que referido prazo tenha sido prorrogado.

Assim, determino a intimação da parte requerida para que comprove nos 

autos se houve a prorrogação do período de blindagem, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento do pedido de suspensão da presente 

busca e apreensão.

Decorrido o prazo, certifique-se, e façam-me os autos conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85962 Nr: 5148-23.2016.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRARO NOGUEIRA & CIA LTDA, DANIELE 

TEREZINHA CARRARO NOGUEIRA, LUIZ FERNANDO RODRIGUES 

LAMEIRO, DAMASTOR FIDELIS NOGUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - 

OAB:10919/O

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, rejeito os Embargos 

Monitórios e, via de consequência, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO 

MONITÓRIA, constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial o 

contrato de abertura de crédito no valor total de R$113.971,82 (cento e 

treze mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, desde a 

data da propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês contados 

da citação.Condeno ainda o réu ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, 

§2º, do Código de Processo Civil, fixo 10% do valor de condenação.Com o 

trânsito em julgado, intime-se o réu/embargante a efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 15 (quinze) dias de acordo com disposto no art. 523 

do NCPC. Caso não ocorra o pagamento espontâneo do valor do débito, 

dentro desse prazo, que inicia após a intimação defensor do 

réu/embargante, incide a multa de 10% sobre o valor do débito, conforme 

§1º do referido artigo. Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 19 

de junho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001356-73.2018.8.11.0010. AUTOR: 

FLOMENA PAULA BRUM LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do § 3º do art. 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo Diploma 

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. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

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 

09h15min. 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$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 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 
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diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. 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? Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Por 

fim, em conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o 

INSS para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6218096584, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 20 de junho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001356-73.2018.8.11.0010. AUTOR: 

FLOMENA PAULA BRUM LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do § 3º do art. 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo Diploma 

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. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

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 

09h15min. 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$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 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. 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? Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Por 

fim, em conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o 

INSS para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6218096584, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 20 de junho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000922-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA RIBEIRO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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JACIARA DECISÃO Processo: 1000922-84.2018.8.11.0010. AUTOR: 

CARINA RIBEIRO TEIXEIRA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Defiro o pedido de concessão do benefício processual da gratuidade de 

justiça. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. REMETAM-SE os presentes autos 

ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. 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. 

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). Cite-se o Município de Jaciara por 

remessa postal, via procurador, com a faculdade do Art. 212, §2º, do CPC, 

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, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. 

Jaciara/MT, 20 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86750 Nr: 5507-70.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA RAMOS DE MELO

 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:

 Processo nº. 5507-70.2016.811.0010

Código n.º 86750

Requerente: Maria da Penha Ramos de Melo

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por Maria da 

Penha Ramos de Melo, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, qualificado nos autos.

Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

Junho de 2018, às 14h00min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado especial e a 

carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do NCPC.

As testemunhas da parte autora já foram arroladas na exordial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do NCPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de Abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91158 Nr: 1960-85.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON KRAYCZY - OAB:22754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1960-85.2017.811.0010

Código n.º 91158

Requerente: Pedrina Torres

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por Pedrina 

Torres, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, qualificado 

nos autos.

Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

Junho de 2018, às 14h30min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado especial e a 

carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do NCPC.

As testemunhas da parte autora já foram arroladas na exordial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do NCPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de Abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97059 Nr: 4687-17.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENI LANGNER

 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:

 Processo nº. 4687-17.2017.811.0010

Código n.º 97059

Requerente: Loreni Langner

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por Loreni 

Langner, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

qualificado nos autos.

Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

Junho de 2018, às 15h30min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado especial e a 

carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do NCPC.

As testemunhas da parte autora já foram arroladas na exordial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do NCPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de Abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva
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 Cod. Proc.: 97111 Nr: 4713-15.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESIDÉRIO DE PÁDUA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560/O MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.508/A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para DECLARAR ilegal a cobrança das tarifas a título 

de: avaliação do bem, despesas de gravame e registro de contrato junto 

ao Detran, bem como, seguro proteção financeira, conforme item 5 do 

contrato, cujo valor de total é de R$ 872,47 (oitocentos e setenta dois 

reais e quarenta e sete centavos), devendo a quantia ser restituída ao 

autor na forma simples, porém, devidamente corrigida pelo INPC a partir de 

cada desembolso, e juros de mora de 1% a partir da citação válida.Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código Processo Civil.Tendo o 

requerente decaído em grande parte dos pedidos, condeno-o ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2° 

do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da 

verba honorária ante a gratuidade da justiça concedida ao autor, na forma 

do art. 98, §3°, do mesmo Codex.Transitada em julgado, 

certifique-se.Após, desapense-se e encartem-se cópias da presente 

decisão nos autos da ação de busca e apreensão em apenso, arquivando 

os autos em seguida com baixas na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Jaciara ¬- MT, 15 de junho de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90736 Nr: 1736-50.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA RUFINA DE JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, GILSON KRAYCZY - OAB:22754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, já tendo sido proferida sentença sobre a questão, impossível 

reabrir-se a discussão acerca do assunto, sob pena de vulneração do 

estatuído no art. 505 do NCPC. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, V, do CPC. Condeno 

a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, § 8° do 

Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade a 

rigor do art. 98, § 3°, do mesmo Codex.Com o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, procedam-se às baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se os autos.Publ ique-se. Registre-se. Int ime-se . 

Cumpra-se.Jaciara–MT, 20 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.: 96847 Nr: 4613-60.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JALF, ASDML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONCEDER a 

guarda definitiva do menor José Arthur Lima Fortes à genitora Andreia 

Simone de Menezes Lima, bem como CONDENAR o requerido Clayton 

Mauro Correa Fortes ao pagamento da prestação alimentícia mensal no 

montante de 30% (trinta por cento) do seu salário líquido e 50% (cinquenta 

por cento) das demais despesas extraordinárias ao filho José Arthur Lima 

Fortes, a ser descontado diretamente na folha de pagamento do requerido 

e transferido para a conta bancária informada pela genitora.As visitas do 

genitor ao filho serão de forma livre e em finais de saúde alternados, 

conforme previamente acordado entre os genitores.Expeça-se o Termo de 

Guarda definitivo.Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

c a u s a  ( a r t .  8 5 ,  §  2 º , 

CPC).Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara–MT, 20 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.: 100553 Nr: 6438-39.2017.811.0010

 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: JUAREZ VIRIATO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA MACIANO SANTOS, DIONÍZIO 

MARCIANO DA SILVA, HELENA MARCIANO DA SILVA, MESSIAS 

MARCIANO DA SILVA, LUCIA MARCIANO DA SILVA, MARTA MARCIANO 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 38 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação da advogada da 

parte autora para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77448 Nr: 1260-46.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEPDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Pacheco Leal - 

OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a exequente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça 

(ref. 53) e requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89240 Nr: 987-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIANE FARIAS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a parte requerida devidamente citada e intimada 

(ref. 58) não apresentou contestação. Certifico ainda que, faço expedir 

intimação a requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e 

requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92567 Nr: 2649-32.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESIDÉRIO DE PÁDUA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2649-32.2017.811.0010

Código: 92567

Requerente: Banco Bradesco S/A

Requerido: Desidério de Pádua da Silva

VISTOS ETC,

Antes de apreciar os pedidos formulados pelo requerente à ref. 31, dê-se 

ciências às partes acerca da decisão proferida nos autos da Ação 

Revisional em apenso n° 4713-15.2017.811.0010, Código nº 97111.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 15 de junho de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97001 Nr: 4667-26.2017.811.0010

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. 

do Vale do São Lourenço - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483/MT, FLAVIANY 

RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889MT, HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16.285/MT

 Processo nº. 4667-26.2017.811.0010

Código 97001

Requerente: Pedro da Silva

Requerido: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assoc. Vale do 

Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado

VISTOS ETC,

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de ref. 33.

Após, arquive-se com baixa na distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 20 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95551 Nr: 4004-77.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. 

do Vale do São Lourenço - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º do Código de 

Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba 

honorária, diante da gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos 

do §3°, do art. 98, do mesmo Codex.Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Jaciara ¬- MT, 20 de junho de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 114239 Nr: 3063-93.2018.811.0010

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELIKIS GOMES AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O, RAFAELA MAROSO PICCININ - 

OAB:19172/O

 Vistos.

Tendo em vista o cabal cumprimento dos fins a que se destina o presente 

incidente processual, com a consequente perda superveniente do seu 

objeto, em decorrente da ausência de interesse processual, razão pela 

qual JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor 

do art. 485, inc. VI, do NCPC c/c art. 3º, do CPP. Promova-se o 

arquivamento dos autos com as baixas e anotações necessárias.

Notifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 89525 Nr: 1131-07.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO FERREIRA SOJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) AGNALDO FERREIRA SOJO para, no 

prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE 

ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista que na 

certidão do oficial de justiça de ref. 10 dos autos, o(a) indiciado(a) 

informou que tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr. Hilário Amaral 

Neto.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 19 de junho de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 50439 Nr: 3342-31.2008.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEIBSON CARLOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:15.694/MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402-B

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO dos Advogados de defesa do acusado DRS. THELMA 

APARECIDA GARCIA GUIMARÃES e ANTONIO SILVEIRA GUIMARÃES 

JÚNIOR, via DJE, para no prazo legal apresentar Alegações Finais nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 72221 Nr: 12631-41.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISSIAS DA SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O

 Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, ofereceu denúncia em face de 
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MISSIAS DA SILVA BARROS, como incurso nas disposições do artigo 

147, c/c artigo 344, caput, ambos c/c artigo 61, inciso II, “f”, todos do 

Código Penal, em concurso material.

 Segundo consta na denúncia, no dia 24 de setembro de 2015, nesta 

cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado MISSIAS DA SILVA BARROS, 

com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica 

contra a mulher, usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse 

próprio, em procedimento policial, contra a vítima Thamires Nascimento 

Marques, sua esposa.

Após a vítima registrar a ocorrência pelo delito de ameaça, o denunciado, 

ao tomar conhecimento, afirmou para a tia da vítima, Sra. Vera Lúcia 

Nascimento Santiago dos Santos, em tom ameaçador: “Fala para aquela 

puta da sua sobrinha retirar a queixa na Delegacia, é melhor pra ela”.

Com tal conduta, o denunciado claramente pretendia intimar a vítima, a fim 

de que esta “retirasse a queixa”, configurando assim o delito de coação 

no curso do processo, pois já havia procedimento policial instaurado e tal 

fato era de conhecimento do denunciado.

A denúncia foi recebida em 06 de abril de 2016.

Devidamente citado, o acusado MISSIAS DA SILVA BARROS apresentou 

resposta à acusação (16/06/2016).

Durante a instrução foi ouvida a vítima THAMIRIS NASCIMENTO MARQUES, 

as testemunhas arroladas pelas partes, bem como interrogado o acusado 

MISSIAS DA SILVA BARROS, sendo os depoimentos tomados e gravados 

digitalmente.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu que a presente ação 

penal seja julgada procedente, a fim de condenar o réu MISSIAS DA SILVA 

BARROS nas disposições do artigo 147, caput, c/c artigo 344, caput, 

ambos c/c artigo 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal, em concurso 

material (22/06/2017).

 Por sua vez, a defesa requereu a absolvição de MISSIAS DA SILVA 

BARROS, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo 

Penal (01/08/2017).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Trata-se de ação penal para apurar a responsabilidade penal do acusado 

MISSIAS DA SILVA BARROS, devidamente qualificado nos autos, como 

incurso nas disposições do artigo 147, caput, c/c artigo 344, caput, ambos 

c/c artigo 61, inciso II, “f”, todos do Código Penal, em concurso material.

 Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo a 

análise do mérito, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição 

Federal de 1988.

A materialidade delitiva de ambos os crimes encontra-se demonstrada 

através do auto do boletim de ocorrência, termo de representação criminal, 

pedido de medidas protetivas e depoimentos prestados na esfera policial e 

na judicial.

No que tange à autoria e responsabilidade do acusado pelos crimes em 

análise, vejo que restou devidamente comprovada nos autos, o que se 

pode constatar, através dos relatos da vítima e das testemunhas ouvidas 

em Juízo.

 Ao ser ouvida em Juízo, a vítima THAMIRIS NASCIMENTO MARQUES 

narrou que era casada com o acusado, sendo que, na data dos fatos, 

começaram a ter uma discussão pelo fato de os mesmos estarem se 

separando, tendo o acusado agredido a ofendida neste momento.

Narrou ainda, que o acusado proferiu ameaças em seu desfavor, com 

palavras do tipo: “minha vontade é de pegar sua cara e esfregar na 

parede”, “vou meter fogo nessa casa”, tendo à vítima passado a noite sem 

dormir, temendo que o réu concretizasse as ameaças proferidas. Embora 

não se recorde totalmente da coação sofrida pelo acusado, lembra que o 

réu sempre rondava nas proximidades onde ela morava, tendo o mesmo, 

inclusive, dito a ofendida para que retirasse a denúncia de ameaça, 

intimidando a mesma.

 A testemunha VERA LÚCIA NASCIMENTO SANTIAGO DOS SANTOS disse 

ser tia da vítima, tendo o acusado dito a mesma que falasse com a 

ofendida Thamires para que retirasse a informação de que ele teria a 

ameaçado, pois seria conveniente para ela, tudo em tom ameaçador.

 Em que pese à negativa do acusado MISSIAS DA SILVA BARROS, 

afirmando não ter cometido os crimes em análise, verifica-se que tal 

versão não merece prosperar, já que o próprio interessado não cuidou 

sequer de produzir provas sobre tais alegações.

Nota-se, portanto, que a versão do acusado, conflitante e contraditória, 

está em total dissonância de todo arcabouço probatório, sendo, portanto, 

despida de maior idoneidade, razão pela qual não deve ser acolhido o 

pedido absolutório dos crimes imputados ao réu.

 Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, 

consubstanciadas nos depoimentos da vítima e da testemunha que se 

encontra em rota de convergência com os documentos colacionados no 

encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, 

entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria dos 

crimes narrados na exordial acusatória, que diante da ausência de causas 

que os excluam ou isentem o réu de pena, a condenação é medida que se 

impõe.

Deve incidir a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código 

Penal, no tocante aos crimes de ameaça e coação no curso do processo, 

uma vez que a vítima era sua esposa.

 ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o réu 

MISSIAS DA SILVA BARROS, devidamente qualificado nos autos, como 

incurso no artigo 147, cabeça e artigo 344, cabeça, ambos c/c artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, do Código Penal.

 Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a 

dosar-lhes as respectivas penas a serem aplicadas em estrita 

observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal.

I – DO CRIME DE AMEAÇA (Art. 147, do Código Penal).

A pena prevista para o crime de ameaça é de 01 (um) a 06 (seis) meses 

de detenção, ou multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu 

agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é 

possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos 

de sentenças condenatórias com trânsito em julgado em face do mesmo; 

não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão 

pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram 

coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser 

sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as 

circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a 

valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

 Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para cada crime 

de ameaça em 01 (um) mês de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

No entanto, concorre a agravante contida no artigo 61, inciso II, “f”, razão 

pela qual agravo a pena em 05 (cinco) dias, passando a dosá-la em 01 

(um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela 

qual, torno como definitiva a pena anteriormente dosada.

II – DO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (Art. 344, do 

Código Penal).

A pena prevista para o crime de coação no curso do processo é de 01 

(um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, além de pena 

correspondente à violência.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu 

agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é 

possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos 

de sentenças condenatórias com trânsito em julgado em face do mesmo; 

não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão 

pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram 

coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser 

sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as 

circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a 

valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

 Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para o crime em 

01 (um) ano de reclusão e multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

No entanto, concorre a agravante contida no artigo 61, inciso II, “f”, razão 

pela qual agravo a pena em 02 (dois) meses, passando a dosá-la em 01 

(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela 

qual, torno como definitiva a pena anteriormente dosada.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de 

liberdade, ao passo que o dia-multa guarda a devida relação com a 

situação financeira do réu, razão pela qual arbitro a pena de multa em 29 

(vinte e nove) dias-multas, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente 

corrigido.

IV – DO CONCURSO MATERIAL (Art. 69, do Código Penal).
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Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu 

condenado definitivamente à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de 

detenção e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e ainda, 29 (vinte 

e nove) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, 

estabeleço o regime ABERTO para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, 

tendo em vista que os crimes foram praticados mediante violência, o que 

impede a substituição nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

No entanto, verifico que o réu satisfaz as condições para o sursis, nos 

termos do artigo 77, do Código Penal.

Diante do exposto, SUSPENDO a execução da pena privativa de liberdade 

pelo período de 02 (dois) anos.

Considerando o teor do disposto no artigo 78, do Código Penal, o 

condenado ficará sujeito à observação e ao comprimento das condições 

estabelecidas pelo juiz, devendo, no primeiro ano do prazo, prestar 

serviços à comunidade (art. 46), em entidade a ser definida em audiência 

admonitória.

Deverá ainda o condenado, durante todo o período de suspensão da 

execução:

a) Não frequentar determinados lugares de má-fama como prostíbulos, 

bares, festas que vendem bebidas alcóolicas e similares;

b) Não se ausentar da comarca onde reside, sem autorização do juiz, por 

mais de 08 (oito) dias, EXCETO se estiver a trabalho;

c) Comparecer pessoalmente e obrigatoriamente a juízo, mensalmente, até 

o dia 10(dez) de cada mês, para informar e justificar suas atividades.

Poderão ser fixadas outras condições em audiência admonitória.

Com fundamento no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal 

concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista ter sido 

concedido nesta sentença substituição da pena privativa de liberdade por 

pena restritiva de direito, bem como por não existirem motivos ponderosos 

a custodia preventiva.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, diante da ausência de manifestação da vítima, quanto ao interesse 

em ser indenizada.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:

1. Expeça-se guia de execução penal do réu;

2. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a 

condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do 

quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código Eleitoral c/c 15, 

III, da Constituição Federal de 1988;

3. Oficie-se ao órgão responsável pela estatística criminal, bem como, à 

POLITEC e a INFOSEG;

4. Procedam-se as demais anotações e comunicações de estilo;.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000312-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES DE BRITO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 13563270 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000837-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SACRAMENTO ROMEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que as contestações de id n. 1364722 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. 1364722, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000465-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIDES CAMPOS SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado pela autora. Posto isto, 

nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000523-89.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENI LIZANE HERMANN (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 13322012 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000394-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILDA MENDES FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13549367 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 
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desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu i. patrono 

(a) Dr (.ª) Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB: 

MT0011065S-A Endereço: RUA BERNARDO GUIMARÃES, 245, - ATÉ 

699/700, FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30140-080 , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/07/2018 Hora: 

09:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 25/07/2018 Hora: 09:20 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000512-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FANAVIA ROSENE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MARIA AGUIAR ALVES (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 13756208, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MATHEUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000127-78.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 20 de junho de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000361-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA FRANCISCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 13230339 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS OAB - 840.189.251-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANNE DE SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000713-18.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REPRESENTANTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: DAIANNE DE SOUZA RODRIGUES Vistos. Intime-se a parte 

reclamante a justificar a juntada de id. 13738153, requerendo o que 

entender cabível no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção pelo 

abandono. É que o documento expressa realização de acordo entre as 

partes, mas não comprova a medida e também não propõe o 

prosseguimento do feito ou a desistência deste. Também não fala em 

homologação, o que demandaria descrição dos respectivos termos e as 

assinaturas de ambas as partes. Decorrido o prazo, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000074-34.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RELIC COMERCIO FOLHEADOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000074-34.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JOAO ROBSON CUNHA 

COMERCIO - ME EXECUTADO: RELIC COMERCIO FOLHEADOS EIRELI - EPP 

Vistos, etc. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

manifeste-se a parte executada em dois dias sobre o pedido de 

levantamento de valores. Não apresentada impugnação ou recurso, 

autorizo que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial. 

O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde 

que este tenha procuração especial para tanto. Cumpridas as 

determinações supra, tornem conclusos para diligências. Intimem-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001102-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001102-03.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Nos termos do art. 910, 

do NCPC, determino a citação da Fazenda Pública para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, opor embargos. Não apresentados embargos, ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para cálculo de liquidação do débito, conforme determina o Provimento nº. 

11/2017-CM. Deverão ser encaminhados os documentos elencados no art. 

3º, § 1º do aludido Provimento, por malote digital/e-mail. Após o retorno 

dos autos, com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se 

RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com 

os documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. 

Certifique-se da apresentação e retenção das competentes certidões de 

crédito na Secretaria. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON VIRGINIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000649-08.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WILSON VIRGINIO DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos. Quanto ao 

pedido de tutela antecipada de urgência, reputo preenchidos os requisitos 

autorizadores. No caso, mediante as provas apresentadas por ambas as 

partes, ficou demonstrado que o Reclamante recebe ligações por dívida de 

terceiro, o que denota a probabilidade do seu direito, ao menos sobre a 

parte especifica do pedido para cessação das ligações. Igualmente, a 

continuação dos referidos contatos no telefone do autor podem vir a 

prejudicá-lo, configurando o segundo requisito para a concessão da 

medida. Isto posto, seja a Reclamada intimada a se abster de realizar 

ligações à linha telefônica indicada pelo Reclamante, no que concerne a 

dívida de terceiros, sob pena de configuração de crime de desobediência, 

até decisão ulterior. Certifique-se quanto a realização da audiência para 

tentativa de conciliação entre as partes. Realizada o ato, conclusos para 

julgamento/homologação do acordo, conforme o caso. Intimem-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000311-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA PEREIRA DE SOUZA 04289891101 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000311-34.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: EFIGENIO BATISTA LEAO 

EXECUTADO: SANDRA PEREIRA DE SOUZA 04289891101 Vistos. Sob 

pena de indeferimento do pedido id. 13359680, diga a parte exequente 

sobre a viabilidade de penhora sobre o bem de terceiro no caso, ou 

nomeie bem diverso passível de penhora, tudo no prazo de 10 (dez) dias. 

É que como se observa, o veículo sem encontra registrado como de 

propriedade do cônjuge da parte executada e, como alegado pela própria 

exequente, se encontra em seu domínio, não da executada. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010146-63.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INAJARA ANGELICA DOS REIS MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO COUTO BERNARDES OAB - MG63291 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010146-63.2014.8.11.0010. EXEQUENTE: INAJARA ANGELICA DOS REIS 

MOURA EXECUTADO: RICARDO ELETRO Vistos. Intime-se a parte 

executada Ricardo Eletro a se manifestar sobre a certidão de inexistência 

de valores vinculados ao feito, bem como a comprovar o suposto 

pagamento em duplicidade, tudo no prazo de quarenta e oito horas, sob 

pena de indeferimento do pedido e arquivamento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000412-08.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZENICE DE OLIVEIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000412-08.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: CLEUZENICE DE OLIVEIRA NETO Vistos. Traga a 

exequente matrícula atualizada do imóvel que pretende penhorar. 

Justifique ainda a viabilidade da penhora de referido bem, seja pelo valor 

baixo da execução, seja pela possibilidade do imóvel tratar de bem de 

família ou de não constituir propriedade da devedora. Sendo o caso, 

apresente outros bens passíveis de penhora, tudo no prazo de 20 (vinte) 

dias, sob pena de emissão de certidão de crédito e extinção da ação. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001233-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOPARTS TINTAS E FERRAGENS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAMASTIL PRAT K MOVEIS E FERRAMENTAS LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MAURO 

BOSCO CABRAL OAB: MT0008878A-B Endereço: desconhecido 
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Advogado: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB: MT22657/O Endereço: 

RUA LUMA, 1232, SÃO SEBASTIÃO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000918-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SCARPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JQ COMERCIO DE JOIAS E RELOGIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDA LACERDA KANIESKI OAB - PR76975 (ADVOGADO)

ROGERIO HELIAS CARBONI OAB - PR37227 (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000443-62.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO FELIX NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000443-62.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: ELCIO FELIX NASCIMENTO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se 

compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam 

canceladas audiências porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em 

eventuais gravames. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 

9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E J VIEIRA EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001280-49.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALEXANDRE RUSSI 

REQUERIDO: E J VIEIRA EIRELI Vistos, etc. Considerando que o bem é 

livre, desimpedido e o seu valor é suficiente à garantia, defiro a caução 

ofertada. Tome-se por termo a caução ofertada, intimando a parte 

postulante para tanto. Formalizada a caução judicial cumpra-se a decisão 

judicial proferida anteriormente. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-90.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000607-90.2017.8.11.0010. REQUERENTE: RONICLEI MANOEL DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para 

corrigir erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”. Na 

hipótese dos autos, os embargos de declaração objetivam alterar o 

resultado do julgado, o que é inadmissível, devendo, portanto, ser 

perseguido mediante interposição de recurso próprio. Neste sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A 

MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os 

embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento 

pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 48 da 

Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão modificativa do julgado, como é 

o que pretende o embargante. 2.Mesmo quando interpostos para o fim de 

prequestionamento, a existência de omissão, contradição ou obscuridade 

permanece como requisito essencial dos embargos declaratórios. 

3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do CPC 

capazes de ensejar o reexame da causa, rejeito os embargos de 

declaração interpostos. 4.Embargos de declaração conhecidos e 

rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme 

regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda 

por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento 

Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 20140710295517, Orgão 

Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . Pág.: 436, Julgamento, 29 de 

Setembro de 2015 Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO). Aliás, a 

ausência do autor da ação em audiência leva à extinção de plano do 

processo e, eventual comprovação de que o não comparecimento 

decorreu de força maior apenas poderá isentar a parte do pagamento das 

respectivas custas, nos termos do § 2º, art. 52 da Lei 9.099/95. Ademais, 

a justificativa para a falta deve ocorrer antes ou até o momento da 

audiência, sob pena de preclusão e inviabilidade de se evitar os prejuízos 

ao erário público que decorrem da não realização de atos prontos. No 

caso, além de não restar comprovada a paralisação da rodovia no dia em 

questão, conforme alegado, tal fato por si só não afasta a desídia da 

parte, que poderia ter se antecipado a circunstância, rotineira no trecho, 

evitando-se assim o atraso, ou, no mínimo, avisado por qualquer meio seu 

patrono ou a própria conciliadora sobre os fatos em tempo de evitar 

maiores prejuízos. Não deve o erário público ou a parte adversa arcar com 

sua desídia. Diante do exposto, inexistindo os citados vícios na decisão 

atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a 

decisão na íntegra. Transitada em julgado, arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001081-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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KENIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001081-27.2018.8.11.0010. REQUERENTE: KENIA BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação do 

“perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. De acordo com a orientação 

emanada do e. STJ, aliás, “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” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 – RS – Rel. 

Ministra Nancy Andrighi – DJ: 10/03/2009). No caso dos autos, entretanto, 

toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GINA APARECIDA MENDONCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001121-09.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GINA APARECIDA 

MENDONCA DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação do 

“perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. De acordo com a orientação 

emanada do e. STJ, aliás, “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” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 – RS – Rel. 

Ministra Nancy Andrighi – DJ: 10/03/2009). No caso dos autos, entretanto, 

toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001123-76.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BELMIRO SALVADOR 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. DESNECESSÁRIA 

CITAÇÃO, uma vez que a parte reclamada compareceu espontaneamente 

nos autos, conforme art. 18, §3º da Lei 9.099/99. Intimem-se as partes a 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, advertindo-as 

das consequências do não comparecimento. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da 

comprovação do “perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em 

provas idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, 

ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. De acordo com a 

orientação emanada do e. STJ, aliás, “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” (RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.061.530 – RS – Rel. Ministra Nancy Andrighi – DJ: 10/03/2009). No 

caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILZA LIVANY VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

JUSCIMAR DIAS VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001133-23.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELENILZA LIVANY VAZ DA 

SILVA, JUSCIMAR DIAS VIANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. 1. Depois de detido exame dos autos, chego à conclusão que 

procede a tutela de urgência para exclusão de inscrição do nome da parte 

reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, 

notadamente, diante da documentação apresentada em harmonia com os 

argumentos levantados e a possibilidade de reversão dos efeitos da 

decisão, razões pela qual DEFIRO a medida liminar vindicada. Seja 

notificada a requerida a não incluir o nome do autor junto às empresas de 

cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou qualquer 

órgão restritivo de crédito e/ou, caso a inscrição já tenha sido efetuada, 

seja dado baixa imediata na restrição, desde que tenha sido ocasionado 

em razão deste débito, até determinação judicial em contrário, sob pena de 

desobediência pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 3. Sem prejuízo das 

providências supra, intimem-se da presente decisão e ara que 

compareçam à audiência de conciliação em data a ser designada pelo 

cartório, advertindo-as das consequências do não comparecimento. 

Consigne-se que a citação faz-se desnecessária no caso, uma vez que a 

parte reclamada compareceu espontaneamente nos autos, conforme art. 

18, § 4º da Lei n.º 9.099/95. 5. Tomem-se as demais providências de 

estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE HOEMMICKE FELICI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001137-60.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SALETE HOEMMICKE FELICI 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, CITY LAR - 

DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A Vistos. 1. Depois de detido 

exame dos autos, chego à conclusão que procede a tutela de urgência 

para exclusão de inscrição do nome da parte reclamante dos cadastros 

de Órgãos de Proteção ao Crédito, notadamente, diante da documentação 

apresentada em harmonia com os argumentos levantados e a 

possibilidade de reversão dos efeitos da decisão, razões pela qual 

DEFIRO a medida liminar vindicada. Seja notificada a requerida a não incluir 

o nome do autor junto às empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço 

de Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso 

a inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, 

desde que tenha sido ocasionado em razão deste débito, até 

determinação judicial em contrário, sob pena de desobediência pelo não 

cumprimento. 2. Igualmente, no tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. 3. Sem prejuízo das providências supra, 

citem-se para os atos desta ação e, intimem-se da presente decisão, a fim 

de que compareçam à audiência de conciliação em data a ser designada 

pelo cartório, consignando que deverão ser assistidas por advogado e 

oferecer defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte requerente da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. 5. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN CARLOS OLIVEIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001190-41.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GEAN CARLOS OLIVEIRA DA 

ROCHA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação 

do “perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. De acordo com a orientação 

emanada do e. STJ, aliás, “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” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 – RS – Rel. 

Ministra Nancy Andrighi – DJ: 10/03/2009). No caso dos autos, entretanto, 

toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZIO DARI NITSCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001191-26.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GENEZIO DARI NITSCHE 

REQUERIDO: OI S.A, OI S/A Vistos. 1. Depois de detido exame dos autos, 

chego à conclusão que procede a tutela de urgência para exclusão de 

inscrição do nome da parte reclamante dos cadastros de Órgãos de 

Proteção ao Crédito, notadamente, diante da documentação apresentada 

em harmonia com os argumentos levantados e a possibilidade de reversão 

dos efeitos da decisão, razões pela qual DEFIRO a medida liminar 

vindicada. Seja notificada a requerida a não incluir o nome do autor junto 

às empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito 

e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso a inscrição já tenha 

sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, desde que tenha sido 

ocasionado em razão deste débito, até determinação judicial em contrário, 

sob pena de desobediência pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 
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hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. Sem prejuízo das providências supra, cite-se a requerida 

para os atos desta ação e, intime-a da presente decisão, a fim de que 

compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pelo 

cartório, consignando que deverá ser assistida por advogado e oferecer 

defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte requerente da presente 

decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. 5. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ORDILEI LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001192-11.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ORDILEI LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação do 

“perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. De acordo com a orientação 

emanada do e. STJ, aliás, “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” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 – RS – Rel. 

Ministra Nancy Andrighi – DJ: 10/03/2009). No caso dos autos, entretanto, 

toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001073-50.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 1. Requer a 

parte autora em sede de tutela provisória de urgência, que se retire a 

inscrição de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito. No caso dos 

autos, a parte Reclamante declara que jamais teve qualquer relação com a 

requerida, no entanto, teve seu nome inserido no cadastro de 

inadimplentes por ela, conforme se observa do extrato do órgão de 

proteção ao crédito, portanto, presente a probabilidade do direito alegado, 

ao menos nesta fase processual. Outrossim, o perigo da situação ou risco 

ao resultado útil do processo se mostra evidente, pois, no caso, a parte 

requerente está a sofrer restrições em seu crédito, o que lhe trará 

diversos prejuízos. 2. Desta forma, e com fulcro no artigo 300, § 1º e § 2º 

do Código de Processo Civil, CONCEDO liminarmente a tutela de urgência 

pleiteada, condicionada a prestação de caução real no valor da dívida, a 

fim de garantir a efetiva indenização dos prejuízos que eventualmente a 

parte demandada venha a sofrer. Prestada a caução, seja notificada a 

requerida a não incluir o nome do autor junto às empresas de cobranças, 

Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo 

de crédito e/ou, caso a inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa 

imediata na restrição, desde que tenha sido ocasionado em razão deste 

débito, até determinação judicial em contrário, sob pena de desobediência 

pelo não cumprimento. 3. Aguarde-se a realização da audiência designada 

para tentativa de conciliação entre as partes. 4. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000080-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THENNER WILLIAM SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000080-07.2018.8.11.0010. REQUERENTE: THENNER WILLIAM SOUZA 

DA SILVA REQUERIDO: CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam canceladas audiências 

porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais gravames. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000266-30.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DIOGO MIRANDA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se 

compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO o processo COM 
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RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam 

canceladas audiências porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em 

eventuais gravames. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 

9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010812-30.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE APARECIDA ROQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010812-30.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: LUCINEIDE APARECIDA ROQUE 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n,º 

68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido 

de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso queira, 

manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada impugnação ou 

recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao levantamento dos 

valores vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. V. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000230-85.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DANIEL JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito de débito que o promovente desconhece. 

Contudo, conforme ID 12849891, as partes compareceram em audiência 

de conciliação e compuseram um acordo, estabelecido entre estes, 

solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção 

do feito com resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a parte autora DANIEL 

JOSE DOS SANTOS e a parte promovida TELEFONICA BRASIL S.A., 

segundo Acordo constante no ID de nº. 12849891, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Considerando o contido no 

artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000319-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESLAINE APARECIDA ALVES CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000319-11.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: GESLAINE APARECIDA ALVES 

CARDOSO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na a ação de cobrança, assim pleiteando a condenação ao 

pagamento da parte promovida. Contudo, conforme ID 12811183, as 

partes celebraram um acordo extrajudicial e compuseram um acordo, 

estabelecido entre estes, solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com 

a consequente extinção do feito com resolução do mérito. É a suma do 

essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, 

OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as 

partes para que surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a parte 

autora VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP e a parte 

promovida GESLAINE APARECIDA ALVES CARDOSO, segundo Acordo 

constante no ID de nº. 12811221, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei 

nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas 

e demais anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento em face de pedido de execução. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane 

S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000112-12.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: EDMAR RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na a ação de 

cobrança, assim pleiteando a condenação ao pagamento da parte 

promovida. Contudo, conforme ID 12854313 as partes celebraram um 

acordo extrajudicial e compuseram um acordo, estabelecido entre estes, 

solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção 

do feito com resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 469 de 795



HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a parte autora A. DE 

SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME e a parte promovida EDMAR RODRIGUES 

DA SILVA, segundo Acordo constante no ID de nº. 12854313, JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Considerando o 

contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes 

autos, dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID MAX COSTA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000366-82.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DEIVID MAX COSTA ALVES 

MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. DEIVID MAX COSTA ALVES MARTINS ajuizou 

ação indenizatória em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou que não reconhece 

o débito com a parte a reclamada que justificasse a negativação de seu 

nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na ID 13100986. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 13175150 e a impugnação à contestação foi 

apresentada na movimentação 12.1. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Revelia. Considerando que 

a parte promovida foi regularmente citada (ID 12413950) e esta 

compareceu a audiência de conciliação sem apresentar a carte de 

preposição, embora tenha apresentado a contestação, com fulcro no 

artigo 344 do CPC, considero-a como revel. REVELIA – CARTA DE 

PREPOSIÇÃO – MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO NÃO OBSERVADO –. 

A Carta de Preposição deve ser apresentada, completamente preenchida, 

na audiência de conciliação, sob pena de ser reconhecida a revelia . 

(Enunciado do 99 do Fonaje, 1ªTR/TJMT RI 3474/2006 e 3ªTR/TJMT RI 

614/2006). Nos termos do artigo 9º, § 4º da Lei 9.099/90, “o réu, sendo 

pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por 

preposto credenciado”. Em interpretação do referido dispositivo legal, o 

Enunciado 99 do FONAJE (antigo Enunciado 42), dispõem que a 

representação deve ser formalizada por meio de Carta de Preposição, a 

qual deverá ser entregue em audiência. No caso em apreço, a parte 

promovida deixou de apresentar a Carta de Preposição devidamente 

preenchida, o que impossibilitou o reconhecimento de comparecimento na 

audiência de conciliação. A mesma exegese é subtraída pelas Turmas 

Recursais deste Estado: “INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – VEÍCULO 

FURTADO NO INTERIOR DO CONDOMÍNIO – VEÍCULO ENCONTRADO 

POSTERIORMENTE DEPENADO – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – PREPOSTO 

DO CONDOMÍNIO SEM CARTA DE PREPOSIÇÃO NA AUDIÊNCIA 

CONCILIATÓRIA – DECRETAÇÃO DA REVELIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (1ª TR/TJMT – RCI nº 3474/ 

2006–Julgado em 09-02-2007. Rel. Juiz MARIO R. KONO DE OLIVEIRA) 

“RECURSO CIVEL INOMINADO – REVELIA - AUSENCIA DE CARTA DE 

PREPOSIÇÃO - DANO MORAL FIXADO ACIMA DO VALOR DE ALÇADA 

DOS JUIZADOS ESPECIAISL – REDUÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE. I – O comparecimento da parte requerida, corretamente 

citada e intimada, à audiência de conciliação, cem a carta de preposição, 

traz como conseqüência o reconhecimento da revelia com efeitos, o que 

leva à procedência do pedido. II - Os danos morais devem ser fixados 

dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.” (3ªTR/TJMT 

– RCI nº 614/2006– Julgado em 20-04-2006. Rel. Juiza MARIA APARECIDA 

RIBEIRO) Desta forma, considerando que não foi apresentada a Carta de 

Preposição devidamente preenchida na audiência de conciliação, não há 

como afastar os efeitos da revelia. Julgamento antecipado da lide. Diante 

da revelia e com base no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é plenamente cabível e oportuno o julgamento 

antecipado da lide. Limites do conflito. A revelia gera confissão ficta 

quanto à matéria fática discutida nos autos, contudo, a presunção é 

relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 do CPC), devendo o juízo ponderar 

os elementos probatórios disponíveis nos autos e ressalvar os fatos que 

não dependem de provas, os notórios, os reconhecidos pelo autor e 

aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou veracidade 

(art. 374 do CPC), bem como no caso de litisconsórcio passivo, alguns 

deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do CPC). Por isso, o simples fato 

da parte promovida ser revel não implica automaticamente na procedência 

da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO 

NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO 

PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade 

dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas 

demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Partindo desta premissa e em análise dos autos, observa-se 

que, a parte promovida inseriu o nome da parte promovente nos órgãos de 

proteção ao crédito (ID 12151260), na oportunidade de defesa a parte 

promovida não acostou nenhum documento que comprovasse a 

constituição do débito, apenas dados cadastrais da parte promovente e 

histórico de contas (ID 13100995 e ID 13101002), as quais não têm o 

condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Assim, não há qualquer outra prova ou circunstância 

jurídica que possa fragilizar a presunção relativa da confissão ficta 

ocasionada pela revelia. Portanto, reconheço a inexistência dos débitos no 

valor de R$ 16,12; R$ 77,14 e R$ 74,03 em nome da parte promovente. 

Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e 

subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da 

vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se 

reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com 

base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição 

indevida do nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito 

(ID 12151260), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 
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Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência dos débitos 

de R$ R$ 16,12; R$ 77,14 e R$ 74,03; b) condenar a parte promovida a 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA FERREIRA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000003-95.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOANITA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. JOANITA FERREIRA 

ajuizou ação de cobrança em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Em 

síntese, alegou que desconhece o débito com a parte promovida para que 

ensejasse a inscrição do nome nos órgãos de proteção de crédito. Ao 

final, postulou a condenação por danos morais. Devidamente citada a 

parte promovida conforme ID 12474572. Ata da audiência de conciliação 

acostada na ID 13050417 e a impugnação à contestação na ID 13053629. 

É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Revelia. Considerando que a parte promovida foi regularmente 

citada (ID 13050417) e esta compareceu a audiência de conciliação, mas 

não apresentou contestação, com fulcro no artigo 344 do CPC, 

considero-a como revel. Julgamento antecipado da lide. Diante da revelia e 

com base no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, é plenamente cabível e oportuno o julgamento antecipado 

da lide. Limites do conflito. A revelia gera confissão ficta quanto à matéria 

fática discutida nos autos, contudo, a presunção é relativa (art. 20 da Lei 

9.099/95 e 344 do CPC), devendo o juízo ponderar os elementos 

probatórios disponíveis nos autos e ressalvar os fatos que não dependem 

de provas, os notórios, os reconhecidos pelo autor e aqueles sobre os 

quais milita presunção legal de existência ou veracidade (art. 374 do CPC), 

bem como no caso de litisconsórcio passivo, alguns deles contestar a 

ação (art. 345, inciso I, do CPC). Por isso, o simples fato da parte 

promovida ser revel não implica automaticamente na procedência da 

pretensão autoral, mas induz a presunção relativa. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO 

NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO 

PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade 

dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas 

demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Partindo desta premissa e em análise dos autos, observa-se 

que, a parte promovida inseriu o nome da parte promovente nos órgãos de 

proteção ao crédito (ID 11274944), na oportunidade de defesa a parte 

promovida não acostou nenhum documento que comprovasse a 

constituição do débito, não há qualquer outra prova ou circunstância 

jurídica que possa fragilizar a presunção relativa da confissão ficta 

ocasionada pela revelia. Portanto, reconheço a inexistência do débito no 

valor de R$ 103,23 em nome da parte promovente. Dano moral. O dano 

moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da 

honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao 

passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento 

suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos 

fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 11274944), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 
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repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de 

R$ R$ 103,23 (cento e três reais e vinte e três centavos); b) condenar a 

parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BENY ANTONIO NOBRE ACIOLY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000134-70.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BENY ANTONIO NOBRE 

ACIOLY REQUERIDO: NORSA REFRIGERANTES LTDA Vistos etc. BENY 

ANTONIO NOBRE ACIOLY ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

NORSA REFRIGERANTES LTDA. Em síntese, alegou que não possui 

relação contratual com a parte promovida que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

12882268 e arguiu preliminar de incompetência por necessidade de 

perícia. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano 

moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 12923609 e a 

impugnação à contestação apresentada na ID 12985780. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Incompetência em razão da matéria. Complexidade da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova pericial 

grafotécnica para apurar se a rubrica constante no comprovante de 

recebimento de produto foi efetivamente assinada pela parte promovente, 

visto que não houve impugnação da parte contrária. No caso concreto, 

por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de 

matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é competente para 

processar e julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência do crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança 

indevida. Existência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

R$ 158,88, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado aos autos pela parte 

promovida um comprovante de recebimento de produto (ID 1288249), mas 

a rubrica acostada nesse documento acostado não se assemelha com os 

documentos pessoais da parte promovente. Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 11626770), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 
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quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de 

R$ 158,88 (cento, cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos); b) 

condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA NUNES DE SOUZA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000203-05.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JANAINA NUNES DE SOUZA 

FREITAS REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1. Cuida-se embargos de declaração 

opostos pela parte Reclamante alegando “omissão na sentença prolatada 

na ID 12964963 e Homologada por este Juízo, que julgou procedente a 

demanda do requerente, sem se manifestar sobre o pedido de repetição 

de indébito e exclusão do nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito com a aplicação de multa. 2. Conheço dos embargos 

porque tempestivos. 3. No mérito, impõe-se acolher os embargos para 

colmatar a omissão. Com efeito, a sentença não se manifestou sobre o 

pedido de repetição de indébito e não determinou explicitamente sobre a 

exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, OPINO pelo 

CONHECIMENTO dos presentes embargos de declaração para dar-lhes 

PROVIMENTO a fim de reconhecer a existência da omissão indicada pelo 

embargante e, por consequência, passo o teor transcrito a seguir a fazer 

parte integrante da sentença prolatada na ID 12964963. “.... Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos contidos na 

inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 

1.261,60 (hum mil e duzentos e sessenta e um reais e sessenta 

centavos); b) determinar que a parte promovida, no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$ 300,00; c) condenar a parte 

promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 2.640,00 (dois mil, 

seiscentos e quarenta reais) a título de repetição de indébito em dobro, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo 

prejuízo (22/12/2017, ID 11690840), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; 

d) condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do 

evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95...” No mais, persiste o julgado tal 

como lançado. Publicada com a inserção no Sistema PJe. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Submeto 

o presente PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Ellen Adriane 

S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA MARQUES DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000110-42.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUCICLEIA MARQUES DA 

SILVA SANTANA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. LUCICLEIA MARQUES 

DA SILVA SANTANA ajuizou ação indenizatória em desfavor da OI S/A. 

Em síntese, alegou que alterou seu contrato com a promovida que era no 

valor de R$ 29,90 para R$ 49,90 para ter internet no seu terminal 

telefônico nº (66) 3418-1207, a promovida agendou a visita técnica para 

instalação na data de 09/03/2017 em que instalou somente o telefone fixo, 

faltando a internet para ser instalada e informou outra data para 

instalação, mas não compareceu para executar a instalação. A parte 

promovente teria reclamado sobre essa falha na prestação de serviço 

através dos protocolos de atendimento: 2017969622668, 2017885029179, 

2017372591441, mesmo assim a promovida não teria resolvido o 

problema. Ao final, postulou a indenização por danos morais e restituição 

em dobro dos valores das faturas cobradas. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na ID 12752704. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 12853756 e apresentou impugnação à 

contestação na ID 12840521. É a síntese do necessário. Relatório 
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minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a falha no 

fornecimento de serviços contratados da parte promovida, a excludente 

de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Falha na prestação de serviço. Ato 

ilícito. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço 

têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se 

extrai da redação do artigo 22 do CDC: Art. 22. Os órgãos públicos, por si 

ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Desta forma, quando o prestador executa o serviço contratado de forma 

ineficiente, descumpri com o objeto pactuado e comete conduta ilícita. 

Neste sentido: AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO 

TERMINATIVA MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO - 

DIREITO DO CONSUMIDOR - TELEFONIA MÓVEL- TIM CELULAR S/A. 

AUSÊNCIA DE SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. 1 - A essencialidade do serviço de 

telefonia móvel, nos termos do caput e do parágrafo único, do art. 22 do 

CDC, deve ser prestado adequadamente, eficientemente, de maneira 

segura e contínua. Se descumprir essas determinações, a concessionária 

de serviço público será compelida a cumpri-las e reparar os danos 

causados, conforme firme entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. 2 - 

O dano moral ocorreu em virtude de não poder contar com o uso dos 

serviços de telefonia móvel entre os dias 30/12/2014 e 02/01/2015 por 

falha da operadora ré, justamente no período de réveillon.3 - O valor 

fixado a título de indenização por dano moral (R$ 1.500,00) alcança os 

vieses compensatório e desestimulatório, bem como respeita os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento 

sem causa.4 - Os juros moratórios incidem a partir da data de citação nos 

casos de responsabilidade contratual.5 - Negar provimento. (TJ-PE - AGV: 

3899296 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data 

de Publicação: 16/09/2015) Quanto ao contrato de prestação de serviço 

de fornecimento de telefonia e sinal de internet, celebrado entre as partes, 

no valor mensal de R$ 49,90, em exame ao caso concreto, nota-se que 

não há prova de que o serviço pactuado foi eficientemente prestado, 

verifica-se pelo comprovante de instalação do telefone e pelas indicações 

dos protocolos de reclamação que o serviço não foi instalado conforme o 

acordado entre as partes. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus 

probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser 

proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 

6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se pela 

falha na prestação de serviço, visto que não foi instalado o sinal de 

internet. Diante do exposto, há conduta ilícita praticada pela parte 

promovida. Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma 

obrigação, deve executá-la na forma e tempo pactuado, pois o seu 

inadimplemento nos efeitos moratórios, conforme preconiza o artigo 397 

do Código Civil. Assim no caso concreto, nota-se que não há qualquer 

prova de que o serviço pactuado foi efetivamente prestado, 

caracterizando descumprimento do contrato celebrado com a parte 

promovente. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar 

que ocorreu a falha no oferecimento do serviço de internet, em regra, é 

suficiente para presumir a existência de dano moral, em decorrência do 

dano ao conforto da vida moderna, na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o condão proporcior sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e ansiedade, já que se trata de um 

serviço essencial a vida moderna. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À 

ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE 

PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 

8. É inadmissível acatar a tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto 

de partida, é a essência de toda vida, sendo, portanto, um direito humano 

básico, o qual deve receber especial atenção por parte daqueles que 

possuem o mister de fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas 

delineadas no acórdão recorrido demonstram claramente o elevado 

potencial lesivo dos atos praticados pela concessionária recorrente, tendo 

em vista os cinco dias sem abastecimento de água na residência da parte 

recorrida, o que configura notória falha na prestação de serviço, 

ensejando, portando, a aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do 

Código de Defesa do Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ 

REsp 1629505/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 
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satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00. 

Repetição de indébito. Havendo valor pago a maior ou indevidamente, 

conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber 

quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim sendo, importante 

consignar que, nos termos do artigo 940 do Código Civil e 42, parágrafo 

único, do CDC, a restituição deve ser em dobro caso o credor tenha agido 

com má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM 

SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova de 

pagamento. Vale lembrar que, incumbe à parte promovente a prova dos 

fatos constitutivos de seu direito e, à parte promovida, quanto à existência 

de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa 

(art. 373 do CPC). No presente caso, nota-se que a parte promovente não 

satisfez seu encargo probatório quanto à existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, pois não comprovou que houve pagamento 

além do devido. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: a) condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da citação, e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito contratual (Súmula 54 do STJ); b) indeferir o 

pedido de restituição de indébito em dobro. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DALYNE CAROLINA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001156-03.2017.8.11.0010. REQUERENTE: DALYNE CAROLINA 

SANCHES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. DALYNE CAROLINA SANCHES ajuizou ação 

indenizatória em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou que não reconhece o débito com a 

parte reclamada que justificasse a negativação de seu nome, pois possui 

contrato com a promovida referente a Unidade Consumidora 6/2084040-1 

e a fatura referente a 21/10/2017 no valor de R$ 159,86 está paga 

conforme ID 11078426. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na ID 13023368. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, postulou 

pedido contraposto e litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação 

acostada na ID 13173988 e a impugnação à contestação foi apresentada 

na ID 13177343. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência do crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade, o dano moral, pedido 

contraposto e litigância de má-fé. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$ 17,80, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que foi juntado nos autos pela promovida apenas dados 

cadastrais, histórico de contas, consulta de atendimento – ordem de 

serviços e contrato de financiamento não contendo nenhuma assinatura, 

alegando se tratar da constituição do débito em questão (ID 13023401, 

13023410, 13023429), aos quais não têm o condão probatório, pois se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente, bem como a 

parte promovente carreou aos autos comprovante de débito quitado 

referente a fatura de outubro/2017 (11078426). Assim, pela insuficiência 

de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 11078462), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 
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(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte promovida formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópico anterior. Por esta razão, o pedido 

contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé 

se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 

80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante 

de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a 

inexistência do débito de R$ 17,80 (dezessete reais e oitenta centavos); 

b) condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) indeferir o pedido contraposto; d) indeferir o pedido de 

litigância de má-fé. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000079-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IDIENE MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000079-22.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IDIENE MARIA DA COSTA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. IDIENE MARIA DA COSTA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor da OI S/A. Em síntese, alegou que é cliente da 

promovida com o plano OI TOTAL desde maio/2017, mas no mês de 

novembro/2017 o serviço foi cortado devido a débito, mas a parte 

promovente alega que foi pago por meio débito automático no valor de R$ 

213,76 (ID 11476441), entrou em contato com a promovida através dos 

protocolos de atendimento 201700228348131, 201700233363643 e 

201700233392282, mas não teria resolvido o problema, pois nos meses de 

dezembro/2017 e janeiro/2018 teria havido cobrança do serviço que 

estaria suspenso que foi debito automaticamente na conta da parte 

promovente conforme ID 11476443 e 11476445. Ao final, postulou a 

indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores das 

faturas debitadas em conta. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na ID 12738018. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 13458590 e apresentou impugnação à 

contestação na ID 12757789. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a falha no 

fornecimento de serviços contratados da parte promovida, a excludente 

de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Descumprimento contratual. Nos 
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contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação, 

deve executá-la na forma e tempo pactuado, pois o seu inadimplemento 

nos efeitos moratórios, conforme preconiza o artigo 397 do Código Civil. 

Quanto ao contrato de prestação de serviços entre as partes, verifica-se 

que a parte promovente está adimplente com a fatura de vencimento 

03/11/2017 no valor de R$ 213,76, assim em exame ao caso concreto, 

mormente quanto ao documento juntado na ID 11476441, nota-se que 

parte promovida deixou de prestar o serviço sem justificativa, 

caracterizando descumprimento do contrato celebrado com a parte 

promovente. Falha na prestação de serviço. Ato ilícito. Em se tratando de 

relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los 

com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 

22 do CDC: Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Desta forma, 

quando o prestador executa o serviço contratado de forma ineficiente, 

descumpri com o objeto pactuado e comete conduta ilícita. Neste sentido: 

AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO TERMINATIVA 

MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO - DIREITO DO 

CONSUMIDOR - TELEFONIA MÓVEL- TIM CELULAR S/A. AUSÊNCIA DE 

SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DO ATO 

ILÍCITO. 1 - A essencialidade do serviço de telefonia móvel, nos termos do 

caput e do parágrafo único, do art. 22 do CDC, deve ser prestado 

adequadamente, eficientemente, de maneira segura e contínua. Se 

descumprir essas determinações, a concessionária de serviço público 

será compelida a cumpri-las e reparar os danos causados, conforme firme 

entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. 2 - O dano moral ocorreu em 

virtude de não poder contar com o uso dos serviços de telefonia móvel 

entre os dias 30/12/2014 e 02/01/2015 por falha da operadora ré, 

justamente no período de réveillon.3 - O valor fixado a título de indenização 

por dano moral (R$ 1.500,00) alcança os vieses compensatório e 

desestimulatório, bem como respeita os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.4 - Os juros 

moratórios incidem a partir da data de citação nos casos de 

responsabilidade contratual.5 - Negar provimento. (TJ-PE - AGV: 3899296 

PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 

30/07/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de 

Publicação: 16/09/2015) Em exame ao caso concreto, nota-se que não há 

prova de que o serviço pactuado foi eficientemente prestado. Vale lembrar 

que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos 

serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de 

prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência 

de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório, concluindo-se pela falha na prestação de serviço, visto que 

suspendeu os serviços sem justificativa. Diante do exposto, há conduta 

ilícita praticada pela parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponívies, pode-se afirmar que ocorreu a falha no oferecimento do 

serviço de internet, em regra, é suficiente para presumir a existência de 

dano moral, em decorrência do dano ao conforto da vida moderna, na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o 

condão proporcior sentimentos indesejados como frustração, angústia e 

ansiedade, já que se trata de um serviço essencial a vida moderna. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE 

TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE INTERNET - 

INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa 

de telefonia que suspende indevidamente a prestação de serviços de 

internet, comete ato ilícito, e emerge a obrigação de indenizar o 

consumidor pelos danos sofridos. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. Mantém-se o valor da 

indenização a título de dano moral, se fixado dentro dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT/TRU 120100406709/2012, 

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no DJE 19/04/2012) Por essas 

razões, o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

Repetição de indébito. Havendo valor pago a maior ou indevidamente, 

conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber 

quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim sendo, importante 

consignar que, nos termos do artigo 940 do Código Civil e 42, parágrafo 

único, do CDC, a restituição deve ser em dobro caso o credor tenha agido 

com má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM 

SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Além da restituição, nota-se que o 

recebimento indevido foi ocasionado pelo débito automático de cobranças 

de serviços que não estariam sendo fornecidos nos meses de 

novembro/2017 e dezembro/2017, de acordo com os protocolos de 

reclamação 201700233363643 e 201700233392282, sendo presumida a 

sua má-fé e, consequentemente, a repetição de indébito deve ocorrer de 

forma dobrada. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente 

os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) condenar a parte 

promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 
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pro rata, a partir da citação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito contratual 

(Súmula 54 do STJ); b) condenar a parte promovida pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 861,84 (oitocentos, sessenta e um reais e 

oitenta e quatro centavos) a título de repetição de indébito em dobro, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo 

prejuízo (10/11/2017), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-11.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001149-11.2017.8.11.0010. REQUERENTE: VANESSA CRISTINA ALVES 

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 CPC. Registra-se, 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 seu nome foi 

indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito 

por débito que não reconhece ser legítimo, pois não teria relação 

contratual com a reclamada. A operadora requerida contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado 

com a requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a 

inadimplência da parte. A reclamada carreou aos autos contratação de 

migração para plano pós-pago por meio de call center, em que a 

promovente informa e confirma para a parte promovida seus dados 

pessoais, como o nome completo e documento de identificação conforme 

ID 13203621 que ensejou a negativação. A parte autora apresentou 

impugnação para rebater a defesa, observa-se que o áudio acostado pela 

reclamada demonstra ser a parte reclamante. Assim, não havendo 

necessidade de perícia. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e ajuizou ação com a 

intenção de não cumprir com suas obrigações. No caso, a parte autora 

agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 

31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

promovida for pessoa jurídica. Em síntese, para que o pedido contraposto 

seja deferido, é necessário que a cobrança realizada pela parte 

promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com base nos 

mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise do caso 

concreto, nota-se que, o pedido foi formulado de forma ilíquida, por esta 

razão, o pedido contraposto deve ser indeferido. Pelo exposto, julgo 

improcedente a pretensão deduzida na inicial. Na forma da fundamentação 

supra, condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 8,0% (oito por cento) sobre o 

valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen 

A d r i a n e  S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63996 Nr: 1358-75.2014.811.0018

 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: Marlene dos Santos Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, acerca da Juntada de 

Ofício de folhas 93/96, para requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106554 Nr: 1442-37.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Federich de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thaylla Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que efetue o recolhimento de 

complemento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 75,00 

(setenta e cinco reais), conforme sua certidão de ref: 22, relativo ao 

Mandado de Citação nº 54317, junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98695 Nr: 6001-71.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIZE TRANSPORTES LTDA, Alcides Szulczewski Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Gonçalves Mendes Neto 

- OAB:12142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Martins - 
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OAB:8981/MT

 Intimar a parte requerida acerca da juntada de Petição do autor e 

documentos de ref: 45, para que querendo requeira o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 96520 Nr: 4872-31.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. E. da Silva Madeiras-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de ref: 28, para 

requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92277 Nr: 2781-65.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 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: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:MT/4062

 Intimar a reuqerente, na pessoa de seus advogados, Jorge Balbino da 

Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164 

acerca da juntada do Recurso de Apelação de ref. 43, para, querendo, 

contrarrazoar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57071 Nr: 3305-38.2012.811.0018

 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: Francisca Kurpel Meloto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício pensão por morte devida desde o dia 28.03.2016 (data do 

requerimento administrativo), observado prazo prescricional quinquenal.A 

correção monetária deve observar o novo regramento estabelecido pelo 

Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento 

do RE 870.947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização 

monetária a ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à 

Fazenda Pública. Os Juros moratórios deverão ser aplicados conforme 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal. A implantação do benefício deve se dar em 30 dias (obrigação de 

fazer), por aplicação do art. 497 do NCPC. Ressalto que o art. 1º F da Lei 

9.494/97 foi declarado inconstitucional por arrastamento pelo STF, nos 

termos do Informativo 535 do STJ motivo pelo qual os juros e correção 

devem ser fixados nos termos acima.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 10% 

(dez por cento) (art.85, §3º, I do CPC) do valor da condenação. Condeno, 

ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido 

não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.A 

teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:1.Nome do Segurado: FRANCISCA KURPEL MELOTO2.Benefício 

concedido: Pensão Por Morte.3.Data do início do benefício: 

28.03.2016.4.Renda mensal inicial: 01 salário mínimo.5.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tenha sido 

implantado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76962 Nr: 698-13.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Pelizaro Veloso de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliara Aparecida Gonçalves 

- OAB:OAB/PR

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA formulada por BRADESCO CARTÕES 

S/A em face de DANIELLE PELIZARO VELOSO DE ARAUJO, visando o 

recebimento de crédito no valor de R$ 63.887,00 (sessenta e trem mil e 

oitocentos e oitenta e sete reais), acrescidos de juros e atualização 

monetária.

Após inúmeras tentativas de citação da requerida, a mesma foi 

encontrada na Comarca de Londrina-PR, tendo esta, em sua contestação, 

pugnado pelo declínio de competência territorial (fls. 77/91).

Réplica à contestação de fls. 97/147.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos observo que apesar do endereço da inicial informar 

que a parte requerida possui domicilio nesta Comarca, a sua citação 

indicou que, na verdade, ela está em Londrina-PR.

Observo, outrossim, que os requisitos para a remessa dos autos à 

referida jurisdição foram preenchidos, eis que a parte requerida suscitou o 

conflito na primeira oportunidade que se manifestou nos autos e, nos 

termos do art. 337, inciso II, do CPC/2015 “ incumbe ao réu, antes de 

discutir o mérito, alegar: II - incompetência absoluta e relativa”.

Demais disso, o próprio autor não se opôs ao reconhecimento da 

incompetência desse juízo para processo e julgamento do feito e 

consoante o art. 46, §1º do CPC/2015 “ a ação fundada em direito pessoal 

ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de 

domicílio do réu”.

Ante o exposto, DECLINO da competência em razão do território e 

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao juízo de uma das varas 

cíveis da Comarca de Londrina-PR.

Intimem-se.

Dê-se baixa dos autos junto ao Cartório Distribuidor após a remessa dos 

autos ao juízo competente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78394 Nr: 1280-13.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Costa Peças-ME, Rute Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Mendes de 

Oliveira Mil Homens - OAB:15548, MONIQUE FACCIN VILELA - 

OAB:17724/O, Thalles de Souza Rodrigues - OAB:9874-B/MT

 Vistos etc.

A dívida ativa regularmente inscrita, goza da presunção de certeza e 

liquidez (art. 3º da Lei 6830/80).

Cite-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou 

garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora. O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a 

penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora.

Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação 

de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 
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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 inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º).

Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 7008 Nr: 715-40.2002.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel João de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando o retorno dos autos da instância superior e, nada foi 

requerido pelas partes, remetam-se os autos AO ARQUIVO com as baixas 

e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21834 Nr: 4296-24.2006.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 DESPACHO

Considerando o retorno dos autos da instância superior e, nada foi 

requerido pelas partes, remetam-se os autos AO ARQUIVO com as baixas 

e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 18452 Nr: 924-67.2006.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Barbosa Dapunicena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando o retorno dos autos da instância superior e, nada foi 

requerido pelas partes, remetam-se os autos AO ARQUIVO com as baixas 

e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23528 Nr: 1548-82.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Claudino de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Aued, Marinalva Gonçalves Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 DECISÃO

DEFIRO o pleito de f. 140.

Escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43946 Nr: 1056-17.2012.811.0018

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osnildo Pelenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Monteiro da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

I - Intimem-se as Fazendas Públicas: Federal, e Municipal para manifestar 

interesse no feito.

II – Ante a certidão de óbito de fls. 09, que consta que o de cujus deixou 

um herdeiro menor de idade, colha-se o parecer ministerial.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65572 Nr: 2716-75.2014.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Azarias Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Vicente do Nascimento, Valdinei Holanda 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, CONVERTO, em razão da Lei 

Processual, a execução para entrega de coisa certa em execução por 

quantia certa, nos termos do artigo 809 do CPC.Assim, prossiga-se, no 

mesmo mandado, e para tanto:I)Cite-se o réu para, em 03 (três) dias, 

pagar a dívida (art. 829, caput, CPC). Fixo os honorários em 20% do valor 

da execução e em caso de pronto pagamento fixo-os em 10% do valor 

dado à causa, art. 827, §1º do CPC.II) Não sendo quitado o débito, 

promova-se a penhora de tantos bens quantos necessários à satisfação 

do débito, avaliando-se o bem e lavrando a termo, art. 829, §1º do 

CPC.III)Nada sendo encontrado, intime-se a parte exequente para informar 

o valor atualizado do débito para penhora online.Após, concluso para 

deliberação.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56108 Nr: 2337-08.2012.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alencar José Fantin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OABMT16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).
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 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64291 Nr: 1630-69.2014.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PSJB, PHdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Jorge Balbino da 

Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA CRISTINA GIRALDELLI 

- OAB:12854

 SENTENÇA

Trata-se de “Ação de Guarda de Menor com Pedido de Liminar”, movida 

por PAULO SÉRGIO JUSTINO BORDINHÃO em face de ANDREIA 

APARECIDA DA SILVA BORDINHÃO, qualificados nos autos, requerendo a 

regularização da guarda do menor Pedro Henrique da Silva Bordinhão.

Entre um ato e outro a parte autora peticiona nos autos (f. 100), relatando 

que não possui mais interesse na presente ação, pedindo pela extinção do 

feito.

O Ministério Público opino pela extinção do processo.

Diante da triangularização processual a parte requerida foi intimada para 

manifestar, requerendo o prosseguimento do feito (f. 106/107). Intimada 

novamente para dar andamento na ação (f. 108), manteve-se inerte (f. 

111).

É o sucinto relatório.

Sem delongas, verifico dos autos que a parte autora declarou que não 

possui mais interesse no prosseguimento da presente demanda, sendo a 

extinção do feito medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, VIII, do NCPC.

Custas processuais pelo autor, suspensas ante a gratuidade da justiça.

Transitada em julgada, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64522 Nr: 1847-15.2014.811.0018

 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: Edvaldo Verginio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506- A MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

inaugural, extinguindo o feito com resolução o mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, observados os critérios do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, com exigibilidade suspensa, na forma do art. 98 do CPC, já 

que o demandante litiga sob o amparo da gratuidade da justiça.Com o 

trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41355 Nr: 1794-39.2011.811.0018

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Postai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora do teor da r. sentença fl.73/73-v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41192 Nr: 1631-59.2011.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SH Empreendimentos e Imoveis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Faria de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Roberto Sarti - 

OAB:27413/SP, Ester da Silva Manso Gomes - OAB:, Fabricio Tsuji 

Ishiki - OAB:13.218/B, Gilberto Lopes Theodoro - OAB:139970/SP, 

Leandro Alves de Oliveira Junior - OAB:6949, Tatiana Mainardi 

Campos - OAB:269739/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 D E C I S Ã O

 Cuida-se de erro material apontado pelo embargante no que tange ao 

despacho de f. 175 que determinou a oitiva de testemunhas, via 

precatória.

Pois bem, não sendo possível atacar mero despacho com embargos de 

declaração, sem prejuízo acolho o pedido como erro material e passo a 

saná-lo.

Acolho o pedido de f. 176/177 e para tanto em complemento as 

determinações de f. 175, DETERMINO a expedição de carta precatória 

para colheita de depoimento pessoal do embargante Walter Holz, bem 

como expedição de precatória para oitiva da testemunha Ivan Neves 

Vergueiro, no endereço indicado.

Atente a Sra. Gestora quanto as intimações em nome do patrono Dr. 

Leandro Alves de Oliveira Junior (OAB/MT n. 6.949).

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27633 Nr: 188-78.2008.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Brauna Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São Francisco Ltda, Luiza 

Laranjeira Pinto da Fonseca Guimarães

 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: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Intimar o patronos da parte autora para retirar o edital de citação para a 

devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40010 Nr: 467-59.2011.811.0018

 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: Manoel Jorge Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Hiolanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203

 Intimar o ilustre advogado da parte autora para que efetue depósito de 

diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS DA 

PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de guias on line 

– emissão de guias de diligencias. Caso necessário será solicitado 

complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 35721 Nr: 3284-67.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa de Vasconcelos Lode

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880, Luiz Carlos Carassa - OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não preenchimento dos 

requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO todos OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65070 Nr: 2318-31.2014.811.0018

 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: Sirlene Borges Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a pagar a 

autora segurada Maria Dalva Pereira o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea 

“a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício reajustado pelos 

índices de correção dos benefícios previdenciários, desde a data da 

cessação do benefício – 08/04/2014 (f. 26), extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sobre as 

prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do 

STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 

11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 

1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; 

enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ, compensando-se eventuais 

benefícios inacumuláveis concedidos no período de cálculo e 

observando-se a prescrição quinquenal conforme Súmula STJ 85.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 requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência 

social.Considerando o débito vencido, deixo de determinar a remessa de 

ofício para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60644 Nr: 3259-15.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joarez Trindade Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cesar Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Bofi - OAB:30515/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os presente 

embargos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inc. I, do CPC.

Determino a sequência da ação de execução até seus ulteriores termos.

Condeno a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito atualizado.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68619 Nr: 617-98.2015.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matheus Mascaros Boris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volmaq Maquinas Agricolas Ltda, Lima 

Locadora de Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 20/08/2018, às 14:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43569 Nr: 680-31.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraldo Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a manifestação de fl.127-v, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56936 Nr: 3160-79.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cesar Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Trindade Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Diante do julgamento dos embargos a execução em apenso, intime-se o 

exequente para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntado planilha atualizada do débito.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64313 Nr: 1658-37.2014.811.0018

 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: Sociedade Médica São Lucas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 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: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:MT/4062

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente os pedidos iniciais, 

confirmando a liminar concedida nos autos, para o fim de declarar a 

inexistência do débito referente a fatura com vencimento para 02/04/014, 

no valor de R$ 6.156,77. Por consequência, julgo extinto o feito com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.CONDENO a 

requerida ao pagamento do valor de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% 

ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, a partir da citação 

e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da 

condenação.Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 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

 D E S P A C H O

Para dar seguimento a este feito DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 30.08.2018 às 15h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC). 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, ressalvada eventual testemunha 

que já foi ouvida.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40534 Nr: 986-34.2011.811.0018

 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: Eduardo de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não preenchimento dos 

requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO todos OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39670 Nr: 131-55.2011.811.0018

 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: Rosa Salete Rech

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não preenchimento dos 

requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO todos OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-15.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ZUFFO & FERRARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA RIVA ALVES (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 07/08/2018 08:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010353-04.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODERSON GALDINO DE MATOS (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-04.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ROGERIO HEITMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA KUTZ (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010168-29.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SCHMITZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FERREIRA LIMA (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID: 13545142.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000051-64.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO BATISTA DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON SCHWERTZ (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte Exequente para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID: 13613453.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-91.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

L A R BARBOSA -COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON PINHEIRO LIMA (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do autor para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID: 13758260.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8010402-45.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SEBASTIAO SCHEFFER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELISON ATAIDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID: 13675271.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000111-37.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AURIMAR MACKIEVICZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO FREDERICHE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID: 13431708.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-89.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT0018930A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO NATAL BARBOSA (REQUERIDO)

MARCOS PAULO BARBOSA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 07/08/2018 09:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-03.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN MORESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO)

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 07/08/2018 08:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-41.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA RICIERI VENDRAMETTO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000296-41.2018.8.11.0018. 

REQUERENTE: TATIANA RICIERI VENDRAMETTO GARCIA REQUERIDO: 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, LG ELECTRONICS DO 

BRASIL LTDA D E C I S Ã O Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da detida 

análise da exposição fática, verifico que o autor merece o deferimento da 

medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento explicitado no Enunciado 

n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, 

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 

requerimento, probabilidade do direito, que levam à verossimilhança do 

alegado, e o 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. A 

verossimilhança está configurada na simples narrativa dos fatos e das 

provas acostadas aos autos, tendo em vista que mesmo diante da 

promessa da requerida em substituir o produto, até a presente data não o 

fez. Subsistem os requisitos ensejadores da concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela, pela suficiência das provas apresentadas até o 

momento – verossimilhança das alegações ( nota fiscal do produto, troca 

de e-mail com a empresa, audiência no Procon) – e, consequentemente, 

resultados que podem gerar a continuidade do problema, eis que o produto 

adquirido não funciona como deveria. Ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo - art. 300, § 3º 

do NCPC, e até por ocasião do julgamento final do mérito, poderá 

perfeitamente ser revogada a decisão, tornando a anotação a produzir 

seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao credor. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA para determinar que a requerida 

LG Eletromóveis do Brasil LTDA substitua o produto ar condicionado LG 

SPLIT INVERTER 11.500 USUQ/NQ 220V (KIT) por aparelho novo, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), cada, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Designe-se 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes com a ADVERTÊNCIA a 

parte requerente de que o processo será extinto e esta parte condenada 

nas despesas e custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Cite-se a parte 

requerida a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem 

como os intimem para participarem da audiência conciliatória, com a 

ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo PESSOALMENTE, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os 

efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem 

como será proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, 

em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa conciliatória, os 

requeridos tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, a parte autora 

tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. Após, 

concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. JUARA, 20 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55613 Nr: 1830-47.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Junior de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termo do art. 9.099/95. Concordo integralmente 

com a argumentação das partes, sendo certo que entre a data do fato 

(08.04.2012) até o recebimento da denúncia ( 20.10.2016) transcorreu o 

prazo limite que configura a causa extintiva da punibilidade ( art. 109, V do 

CP). FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declaro a extinção da punibilidade 

pela ocorrência da prescrição. P.R.I.C. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 9270 Nr: 858-92.2003.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, para ABSOLVER o réu VALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA 

da acusação contida na denúncia, com base no art. 386, VII, do Código de 

Processo Penal.Atente-se o zeloso gestor às seguintes providências:Art. 

974 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório 

Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como 

ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:IV) trânsito em julgado da decisão da extinção 

da punibilidade, da condenação ou da absolvição;Art. 1.387 – Na hipótese 

de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato.Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será 

comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, 

para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das 

sentenças condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).Após, certifique-se o trânsito em julgado e remeta o feito ao 

arquivo com as baixas de praxe.Publique-se, Registre-se e 

intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Juara/MT, 18 de junho 

de 2018. A L E X A N D R E S Ó C R A T E S M E N D E S - Juiz de Direito 

em Substituição Legal -

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 111586 Nr: 3736-62.2018.811.0018

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MdJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAGNER DA SILVA, Cpf: 89831349253, 

Rg: 2685195-4, Filiação: Maria Jose da Silva, data de nascimento: 

21/02/1981, brasileiro(a), natural de Santa Rita-MA, convivente, serviços 

gerais/ pedreiro e carpinteiro, Telefone 99665-2177. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o requerido acerca das medidas protetivas a ele imposta 

em favor da requerente.

Despacho/Decisão: Vistos etc,Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

PROTETIVAS em favor de MARLENE DE JESUS DOS SANTOS e em 

desfavor de DAGNER DA SILVA, qualificados nos autos.A requerente 

informa que convive com Dagner da Silva há aproximadamente quinze 

anos e com ele possui uma filha que está com dez anos de idade.Foram 

juntados aos autos, boletim de ocorrência, termo de depoimento da 

ofendida, termo de depoimento da informante Sintia Santos de Souza e 

requerimento de medidas protetivas.É o relatório.Decido.As denominadas 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria 

da Penha) têm o fim precípuo de preservar a integridade física e 

psicológica da mulher e, no mais das vezes, da prole, contra toda e 

qualquer espécie de violência perpetrada pelo agressor (art. 5º). A 

referida lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, conforme prevê o art. 1º.É o caso dos autos, eis 

que consta do relato da ofendida, que seu companheiro teria praticado o 

delito de ameaça. Desta feita, diante das ameaças a ofendida teme pela 

sua vida.Senão, vejamos: “(...) Que diz que no dia 13/03/2018, no horário 

aproximado das 23h50min, no momento em que se encontrava na sua 

residência particular, Dagner discutiu consigo por motivos relacionados a 

ciúmes. Que diz que no momento da discussão se encontrava na sala da 

residência que se localiza na Rua Tupã, 548, Bairro Residencial 

Bandeirantes, nesta cidade e que seus filhos e nenhuma outra pessoa 

presenciou a discussão. Que diz que durante a discussão Dagner de 

posse de uma faca de cozinha lhe ordenou que sentasse no sofá e logo 

após ele segurou o seu pescoço com uma das mãos dele e que Dagner 

lhe disse “vou cortar suas orelhas fora, fala que eu não tenho coragem, 

você é uma vagabunda, sua biscate, você não presta (...)”.Corroborando 

com as declarações da ofendida temos o depoimento da informante Sintia 

Santos de Souza, que apesar de não ter presenciado as ameaças, disse 

que o próprio requerido falou que somente não matou sua genitora por 

causa dos filhos. Portanto, demonstra-se imperiosa a concessão das 

referidas medidas a fim de garantir a integridade física e psicológica da 

ofendida, concretizada a plausibilidade da alegação.Outrossim, 

consigne-se que em crimes praticados no âmbito doméstico, na maioria 

das vezes clandestinos, sem testemunhos, a palavra da vítima tem grande 

valia e é justificante, por si, para impor ao ofensor medidas cautelares 

visando preservar a sua integridade física e psíquica.As medidas 

protetivas de urgência, por sua própria denominação, pressupõem 

situação de conhecimento imediato, risco atual ou iminente agressão, não 

comportando maior lastro probatório para o seu deferimento.Ademais, 

destaca-se que a Lei nº 11.340/06, na tentativa de melhor proteger a 

mulher no ambiente doméstico e familiar, possibilita ao magistrado aplicar 

medidas de proteção independentemente de audiência das partes e em 

qualquer fase processual, até mesmo antes do inquérito policial, como 

ocorre no caso vertente.Constatada a prática, em tese, de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, como forma de resguardar a 

integridade psicofísica da vítima em questão, tendo em vista que nos 

termos da representação criminal há indícios de materialidade e de autoria 

de fato definido como crime, na forma e com supedâneo no artigo 18 e 

seguintes da Lei 11.340/2006, aplico ao agressor as seguintes 

providências: I – Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência (art. 

22, inciso II):II - ao agressor a proibição de aproximar, no limite de 200 

(duzentos) metros, da vítima (art. 22, III, alínea “a”);III - a proibição do 

agressor de entrar em contato com a ofendida por qualquer meio de 

comunicação, inclusive por meio de celular (art. 22, III, alínea “b”);IV- a 

proibição do agressor de frequentar a residência da vítima e demais locais 

frequentados por esta, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, alínea “c”);Ressalto que a presente medida é um 

instituto de urgência visando, assim, a tutelar direito (s) na iminência de 

ser (em) violado (s) ou continuidade de eventual violação. Cabe à parte 

requerente, entendendo necessário, interpor a ação pertinente ou, caso 

nova situação emergencial surja, requeira novas medidas protetivas.Com 

o cumprimento, determino, ainda, a suspensão do feito pelo prazo de 06 

(seis) meses, a contar da data de concessão das medidas protetivas, 

devendo os autos permanecerem no arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, ou, em havendo instauração de IP ou ação penal sobre os 

fatos apurados neste incidente, desarquive-se e extraia-se cópia do 

decisório que concedeu a medida protetiva e junte-a ao respectivo IP ou 

ação penal, vindo estes autos conclusos para extinção, à medida que sua 

manutenção será aferida no competente IP ou ação penal.Após referida 

intimação, ou acaso a parte não seja mais encontrada para tanto, vistas 

ao Ministério Público.NOTIFIQUE PESSOALMENTE O REQUERIDO PARA 

CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DESTA DECISÃO SOB PENA DE 

DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA se necessário para assegurar a 

integridade pessoal daquela(s).DETERMINO ao Oficial de Justiça 

responsável pelo feito que LAVRE TERMO circunstanciado do ocorrido, 

ficando desde já autorizado o reforço policial para cumprimento da 

medida.E, após ciência pessoal ao MPE, transcorrido o prazo de 06 (seis) 

meses de suspensão dos autos, CERTIFIQUE- se e venham conclusos 

para sentença.Vale a presente decisão como mandado de intimação das 

partes.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JEFFERSON LUCAS DE 

LIMA EVANGELISTA, digitei.

Juara, 20 de junho de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90377 Nr: 4699-59.2012.811.0025

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUCYR SILVA PARADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4699-59.2012.811.0025 (Cód. 90377)

Suscitante: Neucyr Silva Parada

 Interessado: Rodolfo Brambilla Junior

 SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA

VISTOS.

 Ciência às partes quanto à baixa do caderno processual a este Juízo.

Considerando o trânsito em julgado da decisão de fls. 299/230, oficie-se 

ao Cartório de Registro de Imóveis de Juína/MT para que dê integral 

cumprimento ao decisum, promovendo o cancelamento do registro do título 

definitivo, expedido em 13/01/2011, em favor de Rodolfo Brambilla Junior, à 

margem da matrícula nº 9.855, do Livro 02.

Após, nada mais sendo requerido no prazo de 05 dias, arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

Juína/MT, 18 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000027-15.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000027-15.2017.8.11.0025. REQUERENTE: 

CLAUDEMIR PEREIRA REQUERIDO: ANGÉLICA DE SOUZA DUARTE 

VISTOS. Conforme noticiado no termo de sessão de mediação anexo ao ID 

11713036, as partes firmaram acordo em relação a guarda, despesas 

extraordinárias e visitas do infante Kewir Duarte Pereira, sendo 

dispensada obrigação de prestar alimentos por parte da requerida. 

Havendo composição amigável e estando suficientemente preservados os 

interesses do menor, 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. Cientifique-se o Ministério Público. 

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001286-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO RIBEIRO DALMASO (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001286-45.2017.8.11.0025 

AUTOR: ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA RÉU: PABLO RIBEIRO 

DALMASO VISTOS. Conforme se infere dos autos, a audiência de 

conciliação/mediação designada perante o CEJUSC desta Comarca não se 

realizou porque a intimação do requerido para comparecimento na 

solenidade se deu somente depois da realização do ato. Portanto, 

encaminhe-se o presente processo ao CEJUSC para designação de nova 

sessão de mediação/conciliação entre as partes. Caso os interessados 

manifestem desinteresse na composição, intime-se a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação, no prazo legal. Às 

providências. Juína/MT, 19 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000711-71.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA MAZON BORSATTO (AUTOR)

RENI MIOTTO BORSATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Claudinéia Rodrigues de Lima (RÉU)

VALMIR ERMES VIEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000711-71.2016.8.11.0025 

AUTOR: RENI MIOTTO BORSATTO, SUSANA MAZON BORSATTO RÉU: 

VALMIR ERMES VIEIRA, CLAUDINÉIA RODRIGUES DE LIMA VISTOS. 

Compulsando os autos, verifica-se que em sua peça de defesa o 

requerido alegou, preliminarmente, conexão deste feito com a ação de 

usucapião de cód. 107500, em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta 

Comarca. Considerando que a aludida ação tramita em meio físico, e não 

se trata de dever do juízo conhecer de questões ou processos que não 

tramitam sob sua jurisdição, a fim de possibilitar a análise do pedido 

formulado, intime-se o requerido para apresentar cópia da petição inicial 

da ação supostamente conexa, do despacho inicial que tenha recebido-a 

e determinado a citação do réu, bem como certidão de inteiro teor sobre o 

andamento processual, no prazo de 15 dias, sob pena de sob pena de ser 

desconsiderada a alegação de conexão, e os processos seguirem 

separadamente sem reunião ou suspensão. Às providências. Juína/MT, 20 

de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000274-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PEREIRA TAVARES (RÉU)

MARIA PEREIRA TAVARES (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000274-59.2018.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENAAJES RÉU: PATRICIA PEREIRA TAVARES e MARIA PEREIRA 

TAVARES VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança fundada em contrato 

de serviços educacionais. Em sede preambular, pleiteou o exequente pelo 

parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que 

faz parte do grupo econômico composto pelas empresas Academia 

Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino 

Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do 

Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições ingressaram 

com inúmeras ações para recuperação de débitos educacionais, cuja 

somatória dos valores das causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 

(quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) 

e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no valor aproximado 

de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e 

sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão 
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distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta 

mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil 

duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os 

processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como 

é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à 

matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para 

atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem 

interesse em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas 

demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor 

devido. Na hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante 

nada tem de pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição 

de ensino superior que faz parte de conglomerado econômico de grande 

porte e possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, compulsando os 

autos com a devida diligência, observo que o autor objetiva a cobrança de 

dívida estudantil, pelo rito de conhecimento, todavia, os pedidos deduzidos 

na exordial remetem ao rito especial da ação monitória constante dos 

artigos 700 a 702 do CPC. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, 

intime-se o autor para adequar os pedidos ao rito da ação ora ajuizada, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Cumpridas as determinações 

anteriores, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do presente 

feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida 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 da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às 

providências. Juína/MT, 19 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, 

Editora Revista dos Tribunais, p. 367

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000769-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREITAS & MARQUES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000769-06.2018.8.11.0025 

AUTOR: COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 

LTDA RÉU: FREITAS & MARQUES LTDA - ME VISTOS. Da análise da 

petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do 

presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 
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para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida 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 da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às 

providências. Juína/MT, 19 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1000797-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

UIARA DE SOUZA GAMA (EXEQUENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE JUINA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000797-71.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: VITOR GABRIEL GAMA DE SENE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REPRESENTANTE: UIARA DE SOUZA GAMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JUÍNA VISTOS. 

Cuida-se de pedido de cumprimento de tutela provisória concedida em 

âmbito recursal. Prefacialmente, translade-se ao presente feito cópia da 

decisão de deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor (ID. 

12451062) e da decisão de ID. 13335442, prolatadas dos autos nº 

100178-44.2018.811.0025, em apenso. Após, intimem-se os requeridos 

para cumprimento voluntário da ordem cominatória consistente no 

fornecimento do medicamento VENVANSE 30MG, de forma contínua, ao 

requerente, no prazo de 72 horas, sob pena de bloqueio de verbas 

públicas para tal finalidade. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Juína/MT, 19 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001162-62.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN OAB - MT0008696A (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 1001162-62.2017.8.11.0025 

AUTOR: CLEUDESON DE SOUZA DIAS RÉU: TANIA ARAUJO COELHO 

VISTOS. Promova-se a habilitação nos autos da advogada constituída no 

ID. 10816807. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 26 de junho de 2018, às 15h:30min, devendo as partes serem 

intimadas da solenidade, nos termos da decisão de ID. 10422134. 

Outrossim, nos termos do artigo 98 do CPC, concedo a requerida os 

benefícios da justiça gratuita. Às providências. Juína/MT, 13 de junho de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000061-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MARIA SOUSA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS COSTA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000061-87.2017.8.11.0025. AUTOR: ANGELICA 

MARIA SOUSA ALVES RÉU: LUIS COSTA SILVA V I S T O S, 

Considerando que foi requerida por ambas as partes (id’s. 9572388 e 

9576494) a produção de prova oral consistente em inquirição de 

testemunha e depoimento pessoal da autora e do réu, designo audiência 

de instrução e julgamento para o DIA 02 DE JULHO DE 2018, às 13h30min. 

Consigne-se que caberá aos advogados das partes informarem ou 

intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da 

audiência, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

solenidade, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC. Se preferir, 

poderão 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, CPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000299-43.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA RODRIGUES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000299-43.2016.8.11.0025. AUTOR: VERONICA 

RODRIGUES DE CARVALHO RÉU: MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE 

MOTOCICLETAS LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA V I S T O S, Considerando que foi requerida por ambas as 

partes a produção de prova oral consistente em oitiva de testemunhas e 

depoimento pessoal da autora e do representante do requerido (id’s 

9603911 e 9772085), designo audiência de instrução e julgamento para o 

DIA 02 DE JULHO DE 2018, às 14h30min. Consigne-se que caberá aos 

advogados das partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles 

arroladas do dia, hora e local da audiência, por meio de carta com aviso de 

recebimento, juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da solenidade, cópia da correspondência de intimação 

e do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 

455, CPC. Se preferir, poderão 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, CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

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)
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Certifico que efetuei o agendamento no sistema da audiência redesignada 

para o dia 28/6/18 às 14h.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112272 Nr: 3757-22.2015.811.0025

 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): PATRÍCIA SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Autos nº 3757-22.2015.811.0025 (Cód. 112272)

AUTOR: Ministério Público Estadual

REQUERIDO: Patrícia Simionatto

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

VISTOS.

Oficie-se ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Juína/MT 

solicitando confirmação do recebimento dos valores pagos pela requerida 

(fls. 96/98), no prazo de 15 dias.

Confirmada a quitação ou silente o oficiado, venham conclusos para 

extinção do feito.

 Às providências.

Juína/MT, 19 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112602 Nr: 3964-21.2015.811.0025

 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): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLÁUDIA TOCANTINS 

NUNES - OAB:4242, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - 

OAB:6000

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO 

PARCIELMENTE a transação firmada para que produza os efeitos legais e 

de direito, retificando os termos da avença somente no que se refere à 

destinação dos valores decorrentes da transação, redirecionando-os ao 

Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente – FUMDEMA, do Município de 

Juína/MT.Por consequência, suspendo o processo pelo prazo fixado para 

cumprimento voluntário da obrigação, devendo os respectivos autos 

serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e 

excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.Findo o prazo do acordo 

(20/03/2019), intime-se o Ministério Público para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e remetam todos os 

autos conclusos para extinção.Às providências.Juína/MT, 19 de junho de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112285 Nr: 3763-29.2015.811.0025

 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): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLÁUDIA TOCANTINS 

NUNES - OAB:4242, HUMBERTO DELAMÔNICA FREIRE - OAB:6.000

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO 

PARCIELMENTE a transação firmada para que produza os efeitos legais e 

de direito, retificando os termos da avença somente no que se refere à 

destinação dos valores decorrentes da transação, redirecionando-os ao 

Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente – FUMDEMA, do Município de 

Juína/MT.Por consequência, suspendo o processo pelo prazo fixado para 

cumprimento voluntário da obrigação, devendo os respectivos autos 

serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e 

excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.Findo o prazo do acordo 

(20/06/2018), intime-se o Ministério Público para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e remetam todos os 

autos conclusos para extinção.Às providências.Juína/MT, 19 de junho de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 46810 Nr: 447-18.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA COUTINHO 

BARBOSA BERTOLINI - OAB:11079 OABMT, CRISTÓVÃO ANGELO DE 

MOURA - OAB:5.321-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A)PARA, NO PRAZO LEGAL, 

REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106323 Nr: 742-45.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCHDJ, SH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:OAB/MT 

19056/B, PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ORIENTADOR DO 

NPJ/AJES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 DECISÃO FL. 68: "VISTOS ETC. Primeiramente, DETERMINO a 

redistribuição dos autos, para que conste como Cumprimento de 

Sentença. INTIME-SE a parte executada para pagar, em 15 (quinze) dias, o 

valor de R$ 2.429,46 (dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e 

quarenta e seis centavos), nos termos do artigo 523, do NCPC, sob pena 

de aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor devido. Ainda, 

defiro o pedido de fls. 80, proceda a secretaria com as providências que 

se fizerem necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 135417 Nr: 6593-72.2015.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDS, CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 20.003-O, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 4.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

DESIGNAÇÃO DE COLETA DE MATERIAL GENÉTICO PARA O DIA 07 DE 

AGOSTO DE 2018, ÀS 10H00MIN, NOS TERMOS DA DECISÃO DE FL. 90: 

"V I S T O S, Determino à secretaria que designe data para a realização de 

exame de DNA, intimando-se as partes para comparecerem no dia 

designado para a coleta do material. As partes, nesse dia, deverão 

comparecer ao fórum, acompanhadas da criança e, portando, o requerido, 

o valor correspondente ao valor do exame, R$ 145,00 (cento e quarenta e 

cinco reais) e dos custos de envio pelo correio, sendo em seguida 
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encaminhados ao servidor responsável, para coleta do material. Após, 

façam conclusos os autos para a designação da audiência de instrução e 

julgamento."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42922 Nr: 2342-48.2008.811.0025

 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): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLÁUDIA TOCANTINS 

NUNES - OAB:4242, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - 

OAB:6000, Rebeka Vieira - OAB:14392-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO 

PARCIELMENTE a transação firmada para que produza os efeitos legais e 

de direito, retificando os termos da avença somente no que se refere à 

destinação dos valores decorrentes da transação, redirecionando-os ao 

Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente – FUMDEMA, do Município de 

Juína/MT.Por consequência, suspendo o processo pelo prazo fixado para 

cumprimento voluntário da obrigação, devendo os respectivos autos 

serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e 

excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.Findo o prazo do acordo 

(20/03/2019), intime-se o Ministério Público para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e remetam todos os 

autos conclusos para extinção.Às providências.Juína/MT, 19 de junho de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137415 Nr: 1493-27.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CURTUME CUBATÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO RS LTDA - EPP, ROBERTO 

VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS ERENO ANTONIOL - 

OAB:OAB/SP 328.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1493-27.2018.811.0025 (Cód. 137415)

REQUERENTE: Curtume Cubatão Ltda.

REQUERIDO: Roberto Veronese

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Manifesta-se o exequente às fls. 75, postulando pela expedição de ofício 

ao INDEA para emissão das Guias de Transporte Animal (GTA) 

necessárias ao translado dos semoventes cuja penhora foi deferida pela 

decisão anterior de fls. 69.

Segundo afirma a exequente, a movimentação de gado registrado em 

nome do executado está paralisada por ordem judicial do Juízo deprecado, 

mas sem a ordem de movimentação será impossível transferir os 

semoventes para o local onde ficarão apascentados, sob a 

responsabilidade do fiel depositário nomeado pelo Juízo.

Considerando que a GTA é um documento oficial e federal, de emissão 

obrigatória para o trânsito intraestadual e interestadual de animais, defiro o 

pedido formulado pelo exequente, exclusivamente para movimentação do 

gado que for penhorado na diligência já deferida.

Oficie-se ao INDEA para que emita as respectivas Guias de Transporte 

Animal (GTA’s), necessárias ao translado das reses de propriedade do 

executado Roberto Veronese que sejam, eventualmente, penhoradas pelo 

Sr. Oficial de Justiça no cumprimento da presente missiva.

Às providências.

Juína/MT, 19 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57253 Nr: 3539-67.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MARTINS DA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SIVAL DA 

CUNHA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Assim, conheço dos embargos e dou-lhes parcial provimento para, 

reconhecendo o erro de premissa fática no caso em tela, alterar a 

modulação dos honorários de sucumbência, fixando-os, nos termos do 

art. 85, § 3º, II, do NCPC, em 8% sobre o valor do proveito econômico 

buscado na causa, montante que ficará a encargo do demandante 

derrotado e devidos à Fazenda Pública vencedora, nos termos da 

regulamentação local sobre o tema.P.I.C.Juína/MT, 20 de junho de 2018. 

FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123333 Nr: 3452-04.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DOMINGOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o presente feito, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC e, via consequência, julgo extinta a execução em 

apenso, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.Considerando o trabalho 

desempenhado pelas defensoras dativas Nathalia Fernandes de Almeida e 

Andréia Oliveira Lima, inscritas na OAB/MT 17.249 e 6283-B, 

respectivamente, FIXO para cada honorários dativos no montante de 03 

(três) URH’S da tabela atual da OAB.EXPEÇA-SE a certidão de honorários, 

nos termos do Provimento n. 09/2007- CGJ.Sem custas e honorários, em 

virtude do disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil.Translade-se 

cópia da presente decisão aos autos em apenso.Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.Juína/MT, 20 de junho de 2018.FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000061-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MARIA SOUSA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS COSTA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000061-87.2017.8.11.0025. AUTOR: ANGELICA 

MARIA SOUSA ALVES RÉU: LUIS COSTA SILVA V I S T O S, 

Considerando que foi requerida por ambas as partes (id’s. 9572388 e 

9576494) a produção de prova oral consistente em inquirição de 

testemunha e depoimento pessoal da autora e do réu, designo audiência 

de instrução e julgamento para o DIA 02 DE JULHO DE 2018, às 13h30min. 

Consigne-se que caberá aos advogados das partes informarem ou 

intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da 

audiência, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

solenidade, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC. Se preferir, 

poderão 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, CPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000788-12.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO RURAL DE JUINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000788-12.2018.8.11.0025 

AUTOR: Sindicato Rural de Juína RÉU: OI S.A. VISTOS. Trata-se de ação 

de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

com pedido de tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos 

órgãos de restrição ao crédito. Afirma o autor que a requerida inscreveu 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito em razão de supostos 

débitos relacionados a 04 linhas telefônicas, porém, tais constrições 

seriam indevidas, uma vez que no período reclamado não utilizou seus 

serviços. Relata, ainda, que não reconhece os números dos telefones 

indicados nas faturas, nem mesmo possui qualquer linha com o prefixo 65. 

Por fim, aduz que em decorrência de tal negativação está impossibilitado 

de efetuar empréstimos e compras a prazo, razão porque, em sede 

emergencial, requer que a requerida seja compelida a retirar seu nome dos 

cadastros de negativação de crédito. Instruiu a inicial com os documentos. 

Era o que tinha para informar. Decido. Em se tratando de pedido de tutela 

de urgência, afunila a análise judicial exclusivamente sobre os elementos 

descritos na lei como necessários e suficientes ao deferimento da medida 

de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (CPC, art.300). Fixada essa ideia 

inicial, na hipótese dos autos, diante dos fatos narrados e da 

documentação trazida autor, não se verifica estarem presentes os 

pressupostos processuais para o deferimento da tutela pretendida. No 

que diz respeito à probabilidade do direito, a mim não parece possível - 

nessa quadra - antever a robustez das alegações exordiais, uma vez que 

sem a formação do contraditório é absolutamente impossível aquilatar a 

veracidade/plausibilidade da alegada ausência de débitos entre autora e 

ré. Ademais, sobreleva ressaltar que o requerente sequer negou possuir 

relações comerciais com a requerida e não é possível inferir daquilo que 

foi coligido aos autos que, de fato, nenhuma das linhas telefônicas usadas 

pelo demandante sejam de prefixo distinto daquele comumente vigente na 

região ou que dos terminais instalados nenhum tenha sido utilizado no 

periodo de negativação. Do mesmo modo, a despeito da alegação do autor 

de que a negativação inserida pela empresa Embratel S/A também seria 

indevida, é certo que a referida inscrição foi registrada há mais de 07 

meses (04/11/2017), não restando, portanto, comprovado o requisito 

perigo de perigo de dano exigido na norma legal. Isto posto, não me 

convencendo da probabilidade do direito nas alegações iniciais e da 

existência de perigo de dano, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor. Ante a manifestação expressa da requerente sobre 

o interesse na realização de audiência de autocomposição, DETERMINO a 

remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida 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 da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às 

providências. Juína (MT), 19 de junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000145-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE AMORIM JUNIOR (RÉU)

EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000145-54.2018.8.11.0025 

AUTOR: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA RÉU: EMPRESA DE TRANSPORTES 

RIO MANSO LTDA - ME, ANTONIO DE AMORIM JUNIOR VISTOS. Cuida-se 

de ação de reparação de danos morais e materiais. Determinada a juntada 

de documentação comprobatória de que faz jus à concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, o autor se limitou a informar 

que trabalha em seu sítio e que seria isento da Declaração Anual de 

Imposto de Renda. É breve o relato. Decido. De proemio, saliento que não 

me convenço de que a interpretação da norma preconizada na Lei nº 

1.060/50 e reproduzida – com melhor redação – no art. 99, § 3º, do NCPC, 

signifique que toda vez que a pessoa física declarar-se pobre, 

automaticamente terá direito ao benefício, sem qualquer juízo crítico sobre 

isso. A assistência judiciária gratuita remonta suas origens no século XX, 

quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 72, fez menção dessa 

proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que percebe e os encargos 

pessoais ou de família", acompanhado de atestado de pobreza, expedido 

pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, 

da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 

4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei 

n. 1060/50, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: 

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 1986). A Constituição, por sua vez, dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 

carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos, porém usufruído por pessoas que evidentemente têm 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 491 de 795



condições para arcar com o custo do processo judicial, sem que com isso 

incorram em qualquer sanção. Magistrados atropelados pelo volume de 

trabalho raramente se dão conta da situação, que contribui para o 

excesso de litigiosidade, uma vez que simplesmente todos podem litigar 

sem ter custo algum. Ora, a interpretação dada pela jurisprudência 

majoritária, no sentido de que basta a afirmação da parte, consentânea 

com o que dispõe o art. 4º da lei mencionada, serve de início de prova, 

contudo, como já asseverado, se houver outros indícios do contrário ou 

até mesmo provas, deve o benefício ser indeferido. Dito isso, na hipótese 

versanda, não é nada verossímil a alegação de hipossuficiência, afinal o 

autor se limitou a afirmar que trabalha em seu sítio e que seria isento da 

Declaração Anual de Imposto de Renda, sem juntar qualquer outra 

documentação que comprove os fatos alegados, em especial porque a 

mera isenção da declaração de imposto de renda não implica em sua 

hipossuficiência, haja vista que considerando o limite de rendimento anual 

R$ 28.123,91 (vinte e oito mil cento e vinte e três reais e noventa e um 

centavos), há possibilidade do requerente perceber renda mensal superior 

a R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que, sem dúvidas, poderia ensejar o 

afastamento da hipossuficiência alegada. Ademais, não há como se 

ignorar que na exordial o requerente declinou ser motorista e proprietário 

do caminhão abalroado pelo ônibus da empresa requerida, evidenciando 

que possivelmente trabalha como autônomo e afere rendimentos desta 

atividade, o que, mais uma vez demonstra não ser o postulante pobre na 

acepção jurídica da palavra. Frise-se que é passada a hora de todo o 

organismo social compreender que o serviço judiciário não se 

autossustenta sozinho, não gera dividendos, não produz receitas. Vale 

dizer: o serviço de prestação jurisdicional demanda, exige, reclama 

contrapartida social e isso precisa ser entendido e incorporado por todos 

os que militam e que precisam de sua prestação, porque não haverá 

futuro eficiente da Justiça se ela continuar sendo encarada como uma 

banalidade, que é acessível mediante nenhum sacrifício. Nesses moldes, 

considerando que o requerente não demonstrou a dificuldade financeira 

alegada, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado. Intime-se o autor 

para comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290, CPC). 

Recolhidas as custas processuais devidas, recebo a petição inicial e 

DETERMINO e DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para 

designação e realização de audiência de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

proceda-se a intimação da requerente e a citação da parte requerida, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

designada (art. 695, § 2º do NCPC). Consigne-se que não havendo 

autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer 

nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). Havendo desinteresse da parte 

requerida 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 da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às providências. Juína/MT, 19 de junho de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000786-42.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

ELENILZA MOREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000786-42.2018.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: ELENILZA MOREIRA DE OLIVEIRA, AELCIO MOREIRA 

DE OLIVEIRA VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança fundamentada em 

contrato de serviços educacionais. Em sede preambular, pleiteou o 

exequente pelo parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em 

síntese, que faz parte do grupo econômico composto pelas empresas 

Academia Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense 

de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional 

Portal do Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições 

ingressaram com inúmeras ações para recuperação de débitos 

educacionais, cuja somatória dos valores das causas perfazem a quantia 

de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e 

onze centavos) e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no 

valor aproximado de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e 

três reais e sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que 

ainda serão distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos 

e cinquenta mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e 

um mil duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou 

os processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. 

Como é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos 

novos à matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais 

iniciais e para atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que 

demonstrem interesse em honrar com o pagamento das despesas 

processuais, mas demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio 

imediato de todo o valor devido. Na hipótese dos autos, é forçoso 

reconhecer que o demandante nada tem de pobre ou carente de recursos, 

eis que se trata de instituição de ensino superior que faz parte de 

conglomerado econômico de grande porte e possui outras unidades de 

ensino espalhadas pelo Estado, distanciando-se, em muito, do conceito 

legal de ‘pessoa pobre’ para obtenção de qualquer benesse judiciária. No 

mesmo sentido, o argumento de que obrigar o recolhimento de custas é 

ofensa ao principio constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste 

a um mínimo juízo de profundidade, porque não há promessa constitucional 

alguma de que o acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por 

necessidade ou mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para 

litigar. Doutra banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na 

concepção jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as 

mesmas dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das 

instituições de ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder 

Público como mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da 

maioria da população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 
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Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, recebo a petição 

inicial e DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e 

realização de audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a 

intimação da requerente e a citação da parte requerida, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência designada 

(art. 695, § 2º do NCPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, 

sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC). Havendo desinteresse da parte requerida 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 da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às providências. Juína/MT, 19 de junho de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo 

Código de Processo Civil, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 367

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001267-39.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOCILENE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº 1001267-39.2017.8.11.0025 REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: GEOCILENE CAMPOS BUSCA E 

APREENSÃO VISTOS. Consoante petição de ID. 11863847, a parte autora 

se manifestou expressamente desistindo da ação. Havendo desistência 

expressa da parte autora a extinção do processo sem julgamento do 

mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Oportunamente, recolhidas eventuais custas 

remanescentes, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 19 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000838-72.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DOS SANTOS BRITO (REQUERENTE)

IZAIAS TEODORO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo n°: 1000838-72.2017.8.11.0025 Requerentes: Marcia 

Aparecida dos Santos Brito e Izaias Teodoro Brito VISTOS. Ação de 

divórcio consensual c/c alimentos, guarda e regulamentação de visitas 

proposta por Marcia Aparecida dos Santos Brito e Izaias Teodoro Brito, 

ambos devidamente qualificados, objetivando por fim à relação matrimonial 

celebrada em 18.07.1998, sob o regime de comunhão universal de bens. 

As partes acordam quanto à ruptura do vínculo conjugal, partilha, guarda e 

alimentos às filhas em comum, Hellen Cristina dos Santos Brito e Fabyulla 

Rafaela dos Santos Brito. O Ministério Público opinou pela procedência do 

pedido – id. 12595033. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifico 

que o acordo celebrado entre as partes preserva suficientemente o 

interesse de ambos e do filho em comum do casal. Desnecessária a 

realização de audiência de justificação da separação de fato, eis que, 

importante frisar que o legislador constitucional evoluiu sistematicamente 

para introduzir e depois facilitar o divórcio, até excluir a separação judicial 

e permitir o divórcio sem causa e prazos na recente EC nº 66/2010, dando 

nova redação ao art. 226,§ 6º, que passou a dispor: Art. 226. A família, 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ademais, decorrem do 

texto introduzido duas inovações constitucionais, quais sejam, a primeira, 

ao excluir do ordenamento brasileiro a separação judicial; a segunda, ao 

dispor que para decretação do divórcio não se exige prazos ou causas. E 

mais, atualmente o casamento sadio não se dissolve apenas pelo divórcio, 

mas também pela morte de um dos cônjuges, enquanto o casamento 

defeituoso pode ser nulo ou anulado. Assim, o casamento pode ser 

dissolvido pelo divórcio, pela morte, anulação ou nulidade. Por outro lado, a 

legislação ordinária comprovadamente não foi recepcionada pela EC nº 

66/2010, em razão da exclusão de sua referência no texto constitucional. 

Não se trata de simples omissão da separação judicial no texto ou não ser 

inserida por não dissolver o casamento, o que autorizaria sua 

permanência no sistema brasileiro, coexistindo com o divórcio, e forma 

que a referência à legislação ordinária foi excluída do texto da emenda 

constitucional com o objetivo expresso de abolir a separação judicial. 

Importante ressaltar, que a decretação do divórcio, por outro lado, não 

veda aos ex-cônjuges reconciliarem, casando-se novamente nas mesmas 

condições do casamento anterior. Não se justifica a manutenção da 

separação jurídica apenas em razão da reconciliação, diante da 

possibilidade de casarem-se novamente. Desta forma, em que pese os 

entendimentos contrários, no sentido da permanência da anacrônica 

separação judicial, aplicando-se a legislação infraconstitucional, entendo 

que tais razões não se sustentam diante da interpretação histórica e 

lógico-sistemática. Neste sentido, parafraseando Luiz Felipe Brasil Santos, 

desembargador do TJRS, temos que qualquer norma será formalmente 

constitucional pelo simples fato de ser inserida na Constituição Federal, 

mas nem todas serão materialmente constitucionais. Ressalta ainda o 

ilustre jurista, que muitas regras não precisariam constar na Constituição, 

sendo nela inserida por simples conveniência do legislador, tratando-se de 

leis travestidas de Constituição ou normas constitucionais meramente 

formais. Ressalta também, que é esse exatamente o caso do texto 

modificado pela EC nº 66/2010, o qual, em sua redação anterior, mantinha 

como condição para o divórcio a existência de prévia separação judicial, 

um dispositivo de segurança inserido para atender as correntes 

conservadoras. Conclui que a eliminação das referências aos requisitos 

para a obtenção do divórcio na EC nº 66/2010 não eliminou aquelas 
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condicionantes previstas na legislação ordinária, que não deixaram de ser 

constitucional, vigorando até serem modificadas. (SANTOS, Luiz Felipe 

Brasil. Emenda do Divórcio: Cedo para Comemorar. Disponível em 

www.ibdfam.org.br.Acesso em 05.08.2010). A preclara Maria Berenice 

Dias assim se manifesta: “A nova regra entrou imediatamente em vigor, 

não carecendo de regulamentação. Afinal, o divórcio está regrado no 

Código Civil, e a Lei do Divórcio manda aplicar ao divórcio consensual o 

procedimento da separação por mútuo consentimento (art. 40, § 2º). 

Assim, nada mais é preciso para implementar a nova sistemática. Por isso 

é necessário alertar que a novidade atinge as ações em andamento. 

Todos os processos de separação perderam o objeto por impossibilidade 

jurídica do pedido (CPC 267, inc. VI). Não podem seguir tramitando 

demandas que buscam uma resposta não mais contemplada no 

ordenamento jurídico. (...) Como a pretensão do autor, ao propor a ação, 

era pôr um fim ao casamento, e a única forma disponível no sistema legal 

pretérito era a prévia separação judicial, no momento em que tal instituto 

deixa de existir, ao invés de extinguir o processo cabe/deve o juiz 

transformá-la em ação de divórcio.” E continua: A verdade é uma só: a 

única forma de dissolução do casamento é o divórcio, eis que o instituto 

da separação foi banido – e em boa hora – do sistema jurídico pátrio. 

Qualquer outra conclusão transformaria a alteração em letra morta. A 

nova ordem constitucional veio para atender ao anseio de todos e 

espancar definitivamente a culpa do âmbito do Direito das Famílias. Estava 

mais do que na hora de acabar com uma excrescência que só se manteve 

durante anos pela histórica resistência à adoção do divórcio. Mas, 

passados mais de 30 anos nada, absolutamente nada justifica manter uma 

dupla via para assegurar o direito à felicidade, que nem sempre está na 

manutenção coacta de um casamento já roto. (DIAS, Maria Berenice. EC 

66/10 – e agora? Disponível em http://www.mariaberenice.com.br. 

Acesso em 25.10.2010). Pelos entendimentos acima esposados, 

importante frisar que desnecessária a comprovação do lapso temporal 

antes exigido, bem como a demonstração de quaisquer causas para 

consubstanciar o divórcio. No que se refere a guarda das filhas menores, 

entendo garantido o melhor interesse, razão porque, deve a guarda ser 

mantida com a requerente Marcia Aparecida dos Santos Brito e os 

alimentos fixados nos termos do respectivo acordo. Doutro lado, o ajuste 

firmado em relação às dividas que ficarão a cargo do cônjuge varão 

promover a devida quitação e, quanto à partilha do bem adquirido na 

constância do casamento, o qual será vendido e, posteriormente, divido 

entre os acordantes o valor auferido, merecem igual acolhimento. Diante 

do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo mais que 

dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Marcia Aparecida 

dos Santos Brito e Izaias Teodoro Brito para que produza os efeitos legais 

e de direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL que mantinham 

e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada na 

inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei n° 6.515/77 c/c 

artigo 226 § 6º da Constituição Federal e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do 

CPC. Colha-se o compromisso consoante o disposto no artigo 32 da Lei 

8.069/90, com a lavratura do termo de guarda das menores à requerente. 

Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, junto ao 

Cartório de Registro Civil competente, fazendo constar que a requerente 

voltará a usar o nome de solteira. Isento as partes do pagamento de 

custas e emolumentos judiciais, por serem beneficiários da justiça gratuita. 

Ciência ao Ministério Público. Depois de feitas as devidas anotações e 

comunicações, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000518-56.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIO MARTINS DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo n°: 1000518-56.2016.8.11.0025 REQUERENTE: 

Banco Bradesco S/A REQUERIDO: Valério Martins da Rocha VISTOS. 

BANCO BRADESCO S/A, já qualificado, propôs a presente AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO em face de VALÉRIO MARTINS DA ROCHA, 

alegando, em síntese, que celebrou com o requerido contrato de 

financiamento no qual foi oferecido em garantida fiduciária um veículo 

saveiro super surf 1.6, marca volkswagem, ano fab/mod. 2007/2007, 

chassi 9BWEB05W27P084892, placa KAR3034, renavan 00915296527, 

porém, o ré encontra-se inadimplente no contrato, assim permanecendo 

mesmo depois de notificado extrajudicialmente, o que dá ensejo ao 

vencimento antecipado de todas as parcelas contratuais e à busca e 

apreensão do bem alienado. Devidamente comprovada a mora do 

requerido, por decisão exarada no id. 4172937, foi concedida liminar para 

busca e apreensão do bem e citação do requerido. A liminar foi 

regularmente cumprida e o requerido citado – id. 11713154, contudo, não 

apresentou contestação – id. 12909975. Instado a se manifestar, o autor 

requestou o julgamento antecipado da lide com a consolidação da posse 

do veículo apreendido em seu favor – id. 13028493. É breve o relato. 

Fundamento e Decido. De início, justifica-se o julgamento antecipado da 

lide, sem necessidade de abertura da fase instrutória, porque apesar de 

haver matéria de fato discutida entre as partes, a prova carreada aos 

autos é suficiente e adequada à resolução da lide, não se fazendo 

necessária a instrução processual. Passando ao meritum causae, a 

regularidade do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

constituição em mora não foram questionadas, reputando-se ausente 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte 

autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte requerida, 

reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, máxime 

quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos do 

artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do pedido 

é conclusão inarredável. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

extinguindo o presente processo, com julgamento de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para o fim de consolidar, em mãos do autor, a 

propriedade e a posse do bem descrito na petição inicial. Pela 

sucumbência, condeno o réu no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo, em prol do advogado do autor, em 

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do 

que preceitua o art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 110673 Nr: 2894-66.2015.811.0025

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUISA DOMINGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ DA SILVA BAZZO, SANDRA 

HELENA VERONESE BAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Processo nº 2894-66.2015.811.0025

Código 110673

Vistos etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência da 2ª 

Vara da Comarca de Juína/MT, em virtude da cumulação desse 

Magistrado, REDESIGNO a audiência anterior para o dia 12 de julho de 

2018, às 14h00min.

Providencie a escrivania as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 09 de maio de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138024 Nr: 1980-94.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR, POR SE TRATAR DE RÉU PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99130 Nr: 539-20.2014.811.0025

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LOPES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Vistos,

HOMOLOGO a desistência das testemunhas não localizadas pelo 

Ministério Público (fl. 177, item “d” e 197/198).

A fim de desavolumar o processo, DESENTRANHE-SE a cota ministerial de 

f. 199, entregando-se ao Ministério Público, uma vez que trata-se de 

comando interno do Parquet.

Quanto ao pleito de substituição de f. 177, DEFIRO. Para tanto, DESIGNO 

audiência para o dia 28/08/2018, às 14h30min, objetivando a oitiva das 

testemunhas insistidas e substituídas PM J. Ribeiro, PM Fonseca e Ten. 

Richard.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128455 Nr: 1570-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS HENRIQUE SANTOS SILVA, KESSY 

JONES DA SILVA, WALMIR RENAU ADELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - OAB:13.594, 

GIVAGO DIAS MENDES - OAB:19831-OAB/ES, MARCOS BODSTEIN 

VILLACA FILHO - OAB:19216, MILTON TAMURA - OAB:10.447/MT, 

VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913/O

 Intimação dos advogados Dr. VINICIUS RAMOS BARBOSA, DIMAS 

SIMOES FRANCO NETO E MARCOS BODSTEIN VILLAÇA FILHO para, no 

prazo legal apresentar as razões do recurso de apelação interposto.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-68.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DALTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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 

20/07/2018 às 14:50H.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 054/2.018- 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 21/6/2018 a 10/7/2018;

 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 21/6/2018 a 10/7/2018, durante a licença médica da titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 20 de junho de 2.018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Edital

Edital 003/2018-CA

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30158 Nr: 771-84.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Moraes de Oliveira Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes - OAB:10.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora de que os autos encontram-se 

com vista para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250747 Nr: 3399-31.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF Brasil Foods S/A, Rodrigo Reghini Vieira, Flavia 

Moyses Fagundes, Augusto Ribeiro Junior, José Roberto Pernomian 

Rodrigues, Hélio Rubens Mendes dos Santos Junior, Gilberto Antonio 

Orsato, Pedro de Andrade Faria, Simon Chehg, José Alexandre Carneiro 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ MATTHES - 

OAB:76544, Marcelo Viana Salomão - OAB:118.623/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados das partes embargantes para se manifestarem 

sobre a impugnação de fls. 225/232, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247816 Nr: 2045-68.2017.811.0011

 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: Lucas Cesar do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aruana Seguros S/A, Seguradora Lider dos 

Consórcios de Seguro DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A
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 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 164/165v a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi 

designada a data 07/08/2018, 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.

 Igualmente fica o Procurador da parte requerida intimado de que foi 

arbitrado os 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251034 Nr: 3562-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Roberto Braga Ltda, Dario Roberto Ferreira 

Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional de Corretores de Imoveis do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora da R. Sentença de fls. 45/48, 

cuja parte final transcrevo:"Ante o exposto, julgo procedente o pedido 

exposto na exordial, para o fim de declarar a nulidade das cobranças 

efetuadas pelo conselho regional, CRECI, por ausência de exercício, pela 

parte autora, de função típica de corretora, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC e art. 3º da Lei 6.530/78. Em consequência, ratifico os termos da 

decisão proferida às fls. 22/23 que concedeu a tutela cautelar e determino 

o cancelamento do protesto do título nº 1313, protocolo nº 18882, no valor 

de R$ 43.613,55 (quarenta e três mil seiscentos e treze reais e cinquenta 

e cinco centavos), tendo como apresentante o requerido Conselho 

Regional de Corretores de Imóveis do Estado De Mato Grosso.

Oficie-se ao Cartório competente acerca da presente decisão, para que 

dê imediato cumprimento aos termos aqui expostos. Condeno a requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o proveito econômico da causa, nos termos do art. 

85, §2º do Código de Processo Civil. Ademais, atente-se a secretaria de 

vara para a dicção do art. 346 do CPC quanto aos prazos contra o réu 

revel e quanto às intimações do patrono do requerente, que deverá ser em 

nome do Dr. Marcel de Sá Pereira, conforme pleiteado às fls. 33 e 44, 

devendo proceder-se às necessárias alterações no sistema Apolo e capa 

dos autos, a fim de evitar nulidades. Transitado em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – 

MT, 10 de maio de 2018. Edna Ederli Coutinho - Juíza de Direito em 

Substituição Legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 175135 Nr: 100-85.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, 

Denerival Francisco Etorari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Jonas Sguarezi Júnior - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 270, de modo que promova-se a intimação pessoal 

da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para que se apresente no 

Ministério Público Estadual, com o fito de dar prosseguimento no feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Mirassol D’Oeste, 15 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253617 Nr: 5044-91.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Jesus

 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:8506-A

 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.: 486 Nr: 10-39.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Amir Arantes Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842/MT, Gustavo 

R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A, Luiz Carlos Icety Antunes - 

OAB:18.032 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio Rojas Piovesan - 

OAB:4848, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404

 Intime-se a exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos 

autos o cálculo atualizado da dívida, sob pena de indeferimento do pedido 

da penhora on-line.

Com ou sem manifestação, faça o feito concluso, certificando nos autos 

eventual desídia da parte.

Ademais no tocante a juntada de substabelecimento o pleito já se encontra 

apreciado (cf. fl. 567), sendo despicienda nova decisão.

Expeça-se o necessário.

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.: 515 Nr: 45-96.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.H.OLIVEIRA SUPERMERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o requerimento do exequente, determino a suspensão do 

processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com supedâneo no art. 922 

do código de Processo Civil.

Escoado o prazo da suspensão, dê-se vistas dos autos ao exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 496 de 795



 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255316 Nr: 5728-16.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, INDEFIRO por ora, o pedido de justiça, haja vista a 

ausência de elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento 

dos requisitos para a concessão do benefício almejado. Intime-se o 

requerente, na pessoa de seu advogado, para que comprove o 

recolhimento das custas de distribuição no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do presente feito, atentando-se a Secretaria da Vara 

para a redação do artigo 456 da CNJG, in verbis:Art. 456. A taxa judiciária, 

as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º Não havendo 

preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará 

o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do 

mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo desnecessário 

a anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo recolhimento a menor 

das custas devidas, antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a 

parte para o fim de complementação. § 3 º O prazo a que alude o § 1º 

será contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do 

Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei.Intime-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste/MT, 29 de maio de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245584 Nr: 848-78.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira, Rafael Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubirajara - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifica-se que o requerente não informou se há 

necessidade da continuidade ao tratamento, desta forma, dê-se vistas a 

Defensoria Pública para que informe se há esta necessidade, se tiver, que 

dê uma nova previsão.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 23 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 541 Nr: 58-95.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MONTEIRO DE ARAÚJO, ANTÔNIO 

CÂNDIDO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Indefiro o pedido de penhora online pelo Sistema Bacenjud, haja vista que 

já houve tentativa anterior infrutífera, por insuficiência de fundos, há 

pouquíssimo tempo, sendo improvável o êxito da segunda, eis que 

intentada em curto espaço de tempo.O STJ já se pronunciou no sentido da 

possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, 

desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a 

caso. Precedentes(................).Intime-se o exequente para que indique 

outros bens a penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

a r q u i v a m e n t o  c o m  f u n d a m e n t o  n o  a r t .  4 0  d a  L e i 

6830/80.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste, 21 de maio de 2018.Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247816 Nr: 2045-68.2017.811.0011

 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: Lucas Cesar do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aruana Seguros S/A, Seguradora Lider dos 

Consórcios de Seguro DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 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. 

Intimem-se. Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste - MT, 18 de maio de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253722 Nr: 5094-20.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Roque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Milton Roque da Silva interpôs embargos de declaração contra a sentença 

proferida às fls. 76/79-vº, argumentando que a decisum obliterada fora 

omissa, uma vez que não fora concedido tutela antecipada para 

implantação do beneficio previdenciário no bojo da sententia.

 De pronto, CONHEÇO os embargos, por tempestivos, e DOU-LHES 

PROVIMENTO para reconhecer a omissão contida na sentença objurgada 

acrescendo em seu bojo os seguintes termos:

 “Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 

trinta dias.

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá – MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora”.

No mais, MANTENHO incólume a sententia hostilizada.

 Intimem-se.
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 Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253956 Nr: 5196-42.2017.811.0011

 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: Rosa Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Rosa Maria dos Santos interpôs embargos de declaração contra a 

sentença proferida às fls. 72/75, argumentando que a decisum obliterada 

fora omissa, uma vez que não fora concedido tutela antecipada para 

implantação do beneficio previdenciário no bojo da sententia.

 De pronto, CONHEÇO os embargos, por tempestivos, e DOU-LHES 

PROVIMENTO para reconhecer a omissão contida na sentença objurgada 

acrescendo em seu bojo os seguintes termos:

 “Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 

trinta dias.

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá – MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora”.

No mais, MANTENHO incólume a sententia hostilizada.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 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

 Defiro o petitório acostado à fl. 406, razão pela qual determino que 

proceda com a penhora e avaliação judicial dos bens descritos à fl. 406.

 Formalizada a penhora, intime-se a parte devedora na pessoa do seu 

advogado, bem como o seu cônjuge, nos termos dos artigos 841, §1º e 

842 , ambos do CPC.

 Havendo impugnação, certifique-se e façam-me conclusos.

 Não havendo impugnação e sendo juntado o laudo de avaliação, 

intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do art. 872, §2º, do CPC.

Decorrido o prazo e sem manifestação, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos se 

pretende adjudicar ou alienar judicialmente o bem penhorado, nos termos 

dos artigos 876 e 880 , ambos do CPC.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255003 Nr: 5598-26.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Oeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pereira da Silva & Ferreira da Silva Ltda-ME, 

Fabio Pereira da Silva, Emerson Pereira da Silva, Francisco Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório acostado à fl. 65, razão pela qual determino que proceda 

com a penhora e avaliação judicial do bem descrito à fl. 65-v°.

 Formalizada a penhora, intime-se a parte devedora na pessoa do seu 

advogado, bem como o seu cônjuge, nos termos dos artigos 841, §1º e 

842 , ambos do CPC.

 Havendo impugnação, certifique-se e façam-me conclusos.

 Não havendo impugnação e sendo juntado o laudo de avaliação, 

intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do art. 872, §2º, do CPC.

Decorrido o prazo e sem manifestação, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos se 

pretende adjudicar ou alienar judicialmente o bem penhorado, nos termos 

dos artigos 876 e 880 , ambos do CPC.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237768 Nr: 1652-80.2016.811.0011

 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 Parreira

 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: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, Roseany Barros de Lima - OAB:MT 

7.959, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789

 Diante do teor da certidão de fl. 209, designo nova data para audiência de 

instrução e julgamento anteriormente designada, a qual deverá ocorrer na 

data de 14 de agosto de 2018, às 14h00min.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste – MT, 18 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255804 Nr: 5938-67.2017.811.0011

 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: Euzilene de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o parecer Ministerial de fl. 39, proceda a autora conforme o 

postulado, juntando aos autos os referidos documentos no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 12291 Nr: 352-40.2003.811.0011
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Santa Maria Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Sousa Lima Falconi - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GONZAGA DE MENEZES - 

OAB:8.620

 Analisando detidamente os autos, foi possível verificar que a sentença de 

fls. 74/82 declarou a prescrição do crédito tributário exigido nestes autos 

e extinguiu o presente feito com resolução do mérito, com fundamento no 

então vigente art. 269, IV do Código de Processo Civil/1973.

A referida sentença foi mantida, nada obstante os recursos de apelação e 

especial interpostos pelo exequente, vindo a transitar em julgado em 

26/10/2017, conforme fls. 141 dos autos.

Diante do exposto, determino a remessa dos presentes aos autos ao 

arquivo, mediante as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste – MT, 19 de junho de 2018

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 94988 Nr: 4690-47.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar Batista Ismael

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galber Henrique Pereira 

Rodrigues - OAB:213199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Katherine de Brito 

Corrêa - OAB:10.797, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127/MT, Victor Hugo Senhorini de Aquino - OAB:12546

 Analisando os autos constata-se que razão assiste ao advogado do 

requerido, porquanto a sentença de fls. 292, efetivamente, condenou a 

requerente ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 

10% sobre o valor da causa atualizado, o que perfaz R$ 378,63 

(trezentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Sendo assim, defiro o pedido de penhora no rosto dos autos formulado 

pelo patrono do executado, sobre a quantia já depositada no processo.

Intime-se a Sra. Rosimar Batista do Amaral, por meio do seu advogado 

constituído, para que efetue o pagamento voluntário do valor de R$ 378,63 

trezentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos), em 15 

(quinze) dias, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário 

no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, conforme art. 523 do Código de Processo Civil.

Expeça-se termo de penhora no rosto dos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste – MT, 19 de junho de 2018

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 166829 Nr: 3139-27.2012.811.0011

 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 Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra, 

Bezerra Confecções Ltda-EPP, Vinicíus Alves Bezera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO NOBRE CASTELLO - 

OAB:, Elder Ribeiro Coutinho - OAB:150.20-B, Mauro Paulo Galera 

Mari - OAB:3.056

 Intime-se o requerido para que se manifeste, em 15 (quinze) dias, sobre o 

cumprimento do acordo entabulado nos autos, advertindo-o que o seu 

silêncio será presumido como aquiescência ao arquivamento do processo.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, desde já determino a remessa 

dos autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000443-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOAL MARTINS SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

TRP VEICULOS SEMINOVOS (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 03/08/2018, às 15h30, bem como de que, o autor será intimado 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259435 Nr: 1616-67.2018.811.0011

 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: Reginaldo Domingos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258834 Nr: 1319-60.2018.811.0011

 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: Marinete Ferreira Ribeiro

 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:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258833 Nr: 1318-75.2018.811.0011

 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: Dulce Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258240 Nr: 1032-97.2018.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258220 Nr: 1020-83.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pilar Diogo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250925 Nr: 3496-31.2017.811.0011

 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: Divino Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258313 Nr: 1072-79.2018.811.0011

 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: Osmar Carlos de Paula

 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:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257758 Nr: 825-98.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirtes Gisella Biancchi Belle 

Turdera - OAB:9.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256001 Nr: 38-69.2018.811.0011

 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: Silvana Gonçalves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B, 

Nayara São Marco Bassarotti - OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259158 Nr: 1497-09.2018.811.0011

 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: Luciene Gonçalves Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258218 Nr: 1018-16.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259159 Nr: 1498-91.2018.811.0011

 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: Vanusa da Costa dos Prazeres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259102 Nr: 1464-19.2018.811.0011

 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: Vilma Castilho Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259188 Nr: 1515-30.2018.811.0011

 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: Celio Salmeron, Queiliane Coutinho Moura, Silvia Sandra 

dos Reis, Glaucia Maraia Regonhe, Leonice do Pilar Jovio Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 500 de 795



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254316 Nr: 5329-84.2017.811.0011

 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: Evani da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258380 Nr: 1100-47.2018.811.0011

 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: Marcio Mendonça da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870, Suyan 

Magalhães de Lima - OAB:14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258469 Nr: 1143-81.2018.811.0011

 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: Brasilino Sampaio de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 225059 Nr: 4474-13.2014.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Pinheiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4474-13.2014.811.0011

 ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

PARTE RÉ: Gleison Pinheiro de Oliveira

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

49.023,66. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

DESPACHO/DECISÃO: Código 225059 Em consulta realizada junto aos 

Sistemas SIEL e INFOJUD foi possível aferir que o endereço localizado é o 

mesmo já vertido nos autos, conforme extratos em anexo. Dessa forma, 

considerando-se que esgotou todos os meios disponíveis para localização 

do requerido aliado ao fato de que o presente feito se arrasta desde 2014, 

ou seja, por aproximadamente 04 (quatro) anos e até o presente momento 

a parte autora não logrou êxito em localizar o endereço da parte requerida, 

determino a citação de Gleison Pinheiro de Oliveira por edital com o prazo 

de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256 , II, do Código de Processo 

Civil, com as advertências legais. Decorrido o prazo supramencionado, 

com ou sem manifestação do requerido, certifique-se e intime-se a parte 

requerente para que propulsione o feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo inserido na META 

02/CNJ. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de maio de 2018. Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 19 de junho de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANA CRISTINA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 22/08/2018 Hora: 17:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010664-79.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT0010838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 9911799 e 9911812. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 20 de junho de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

3ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247070 Nr: 1659-38.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mena Barretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14.862

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 259291

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fl.54), recebo o recurso em sentido estrito, 

com as inclusas razões, em seus legais efeitos.

Intime-se a Defesa para apresentar contrarrazões.

 Após, voltem-me conclusos para possível juízo de retratação, conforme 

preleciona o art. 589 do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 18 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 17492 Nr: 1305-67.2004.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Valentin Nicolau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves de Oliveira - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 17492

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu Antônio Aparecido 

da Silva, nos moldes do acórdão às fls.640/645-verso.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245069 Nr: 578-54.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Menezes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 Certifico que procedo com a intimação do representante legal do 

recuperando, a fim de manifestar acerca do calculo de pena atualizado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 149787 Nr: 104-59.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeli Pereira Cerqueira, Fabio Junior Negris

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Batista Filgueira 

Junior - OAB:11988

 PROCESSO/CÓD. Nº 149787

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem a fim de revogar a decisão de fl.707, tendo em vista 

que o objeto já fora restituído a Sra. Rosiqueli Neres Santos, consoante 

termo de restituição de fl.706.

Deste modo, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 193493 Nr: 3222-09.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Wagner Gobati de 

Matos - OAB:13077, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391

 PROCESSO/CÓD. Nº 193493

 Vistos, etc.

Tendo em vista a sentença já transitou em julgado, em consonância com a 

certidão de fl. 440, determino o perdimento do seguinte bem:

1- 01 (um) celular tri chip, marca LG, Cor Prata.

Tocante ao objeto descrito anteriormente, determino que seja doado à 

APAE.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252424 Nr: 4290-52.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Adivinei Alves de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820

 PROCESSO/CÓD. Nº 252424

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

No mais, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 24/10/2018, às 16h10min.

Intimem-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 227136 Nr: 324-52.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Ferreira Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 227136

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de FRANCIELE FERREIRA 

MONTEIRO.

Na data de 18 de setembro de 2017, realizou-se audiência admonitória, 

oportunidade em que foram fixadas novas condições para o cumprimento 

da pena no regime semiaberto, conforme fls. 329/330.

 Às fls. 431/452 foi noticiado pela Central de Monitoramento Eletrônico que 

a recuperanda tem se ausentado de sua residência aos finais de semana 

e em horários não permitidos, bem como não está carregando 

devidamente sua tornozeleira, pelo que sua regressão cautelar foi 

determinada às fls. 456/457.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 502 de 795



Mandado de prisão efetivado em 18.04.2018 (fl. 462).

Audiência de justificação à fl. 470.

A defesa manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentada pela 

recuperanda em audiência, e consequente retorno do recuperando ao 

regime semiaberto, conforme fls. 472/473.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 474/477, pugnando pela 

regressão definitiva do regime de cumprimento de pena da reeducanda 

para o fechado, além da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Nesse sentido, tem-se que a regressão definitiva não é automática, sendo 

uma faculdade do juiz da execução, a depender do caso concreto e da 

gravidade do fato a ser apurado.

Pois bem, a recuperanda descumpriu duas das condições impostas para o 

cumprimento da pena em regime semiaberto, vez que deixou esvair a 

bateria da tornozeleira eletrônica, bem como violou os dias, área e horário 

do recolhimento domiciliar, conforme relatórios de fls. 431/452.

 Em audiência de justificação, ocorrida em 18.04.2018, a recuperanda 

alegou que tinha conhecimento das condições impostas ao regime 

semiaberto, mas deixou de cumpri-las, por não possuir residência física, o 

que lhe obrigou a permanecer na casa de terceiros. Além disso, ainda 

salientou que é dependente química.

Nesse enquadramento fático, em que pese a justificativa apresenta ser 

insuficiente para exculpar as faltas cometidas pela recuperanda, insta 

salientar que a implantação do sistema de monitoração eletrônica nesta 

Comarca é recente, iniciada em meados de setembro de 2017, quando 

este Juízo alterou as condições aplicadas anteriormente aos 

recuperandos, com o escopo de alcançar a finalidade retributiva e 

preventiva da sanção penal, visto que as obrigações outrora fixadas eram 

por demais brandas.

Assim, infere-se que o programa de monitoramento eletrônico desponta 

como medida inovadora e eficiente para a fiscalização dos recuperandos, 

cuja novidade não fazia parte do costume daqueles que já cumpriam ou 

que iniciaram o cumprimento de suas penas nesta Comarca, os quais, 

possivelmente, já estavam habituados com a ausência de um controle 

rígido e eficaz de todas as condições fixadas à sua reprimenda.

Portanto, os descumprimentos constatados pelo monitoramento eletrônico 

evidenciam um hipotético desconhecimento ou, talvez, descrença da 

recuperanda quanto à capacidade de vigilância da tornozeleira, à medida 

que depois da primeira violação, em que nenhuma advertência foi aplicada 

pela equipe de fiscalização, tampouco pelo Juízo, a apenada se sentiu 

incentivada a dar continuidade às transgressões, crendo que não 

estavam sendo detectadas pela Central de Monitoramento Eletrônico.

 Por outro lado, sabe-se que a regressão de regime prisional é medida 

judicial de intensa gravidade, que afeta sobremaneira o destino da 

execução e revela-se extremamente danosa aos interesses do 

condenado, devendo ser aplicada às transgressões mais graves, 

atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A par dessas considerações, ao apreciar o presente caso, tenho que a 

regressão definitiva representaria sanção exacerbada, apenas viável 

quando não se revele suficiente a simples advertência escrita a que faz 

referência o art. 146-C, parágrafo único, inciso IIV, da LEP, sendo esta 

uma sanção mais branda e adequada ao caso em testilha, consistente em 

valioso instrumento de política criminal, que viabiliza a manutenção da 

recuperanda no regime semiaberto, contemplando o caráter 

ressocializador da execução penal.

Convém sublinhar que a advertência é tida como resposta a um primeiro 

descumprimento que não esteja permeado de conteúdo mais grave, 

conforme se denota do presente caso, além do que referida admoestação 

não foi aplicada anteriormente.

No caso de segunda falta, deixará de ter sentido a aplicação de simples 

advertência escrita, já que significaria aplicar um benefício a recuperanda 

contumaz, que utilizou a nova oportunidade como subterfúgio para 

continuar a cumprir sua reprimenda como convier, sem respeitar os limites 

impostos, o que seria uma afronta ao Poder Judiciário, tornando-se 

cogente à regressão definitiva.

Aliás, cumpre-nos asseverar que o período em que a recuperanda 

permaneceu reclusa durante a regressão cautelar já representa uma 

punição, sendo a advertência por escrito suficiente, por ora, para reiterar 

e, possivelmente, agravar as condições anteriormente aplicadas, já que se 

demonstraram insuficientes para afastar a recuperanda do regime 

intramuros.

Ante o exposto, REVOGO a regressão cautelar anteriormente decretada 

em desfavor da recuperanda FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO, para 

mantê-la no regime semiaberto, mediante condições a serem 

fixadas/alteradas em audiência, pelo que designo audiência de 

advertência para o dia 21/06/2018, às 14h.

Nesse sentido, considerando que a recuperanda está segregada na 

Cadeia Pública de Cáceres e tendo em vista a proximidade da data acima 

aprazada, o que dificultaria sua escolta para participar da audiência, antes 

de ser colocada em liberdade, desde já determino que seja expedido 

Alvará de Soltura em seu favor, salvo por outro motivo deva permanecer 

presa, salientando que deverá comparecer na Cadeia Pública local, munida 

com a presente decisão, no prazo de 24h após sua soltura, para 

recolocação da tornozoleira eletrônica, observando as orientações quanto 

sua utilização e demais condições anteriormente aplicadas ao regime 

semiaberto.

Outrossim, saliento que as condições outrora aplicadas à recuperanda 

estão passíveis de alteração/agravamento em audiência de advertência, e, 

porventura não compareça na referida solenidade, será imediatamente 

regredida ao regime fechado.

 Ciência ao Ministério Público e ao defensor da recuperanda.

Intime-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248456 Nr: 2305-48.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldinei Muniz Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A

 PROCESSO/CÓD. Nº 248456

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de ALDINEI MUNIZ CARNEIRO.

Na data de 18 de setembro de 2017, realizou-se audiência admonitória, 

oportunidade em que foram fixadas novas condições para o cumprimento 

da pena no regime semiaberto, conforme fls. 116/117.

 Às fls. 136/156 foi noticiado pela Central de Monitoramento Eletrônico que 

o recuperando tem se ausentado de sua residência aos finais de semana 

e em horários não permitidos, bem como da Comarca, sem autorização, 

além de não estar carregando devidamente sua tornozeleira, pelo que sua 

regressão cautelar foi determinada às fls. 157/158.

Mandado de prisão efetivado em 19.04.2018 (fl. 160).

Audiência de justificação à fl. 166.

A defesa manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentada pelo 

recuperando em audiência, e consequente retorno do recuperando ao 

regime semiaberto, conforme fls. 172/173.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 174/177, pugnando pela 

regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando 

para o fechado, além da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Nesse sentido, tem-se que a regressão definitiva não é automática, sendo 

uma faculdade do juiz da execução, a depender do caso concreto e da 

gravidade do fato a ser apurado.

Pois bem, o recuperando descumpriu três das condições impostas para o 

cumprimento da pena em regime semiaberto, vez que deixou esvair a 

bateria da tornozeleira eletrônica, violou os dias, área e horário do 

recolhimento domiciliar, bem como se ausentou da Comarca, sem 

autorização, conforme relatórios de fls. 136/156.

 Em audiência de justificação, ocorrida em 20.04.2018, o recuperando 

alegou que tinha conhecimento das condições impostas ao regime 

semiaberto, mas deixou de cumpri-las, em razão da necessidade de 

laborar como caminhoneiro em outras Comarcas.
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 Nesse enquadramento fático, em que pese a justificativa apresenta ser 

insuficiente para exculpar as faltas cometidas pelo recuperando, insta 

salientar que a implantação do sistema de monitoração eletrônica nesta 

Comarca é recente, iniciada em meados de setembro de 2017, quando 

este Juízo alterou as condições aplicadas anteriormente aos 

recuperandos, com o escopo de alcançar a finalidade retributiva e 

preventiva da sanção penal, visto que as obrigações outrora fixadas eram 

por demais brandas.

Assim, infere-se que o programa de monitoramento eletrônico desponta 

como medida inovadora e eficiente para a fiscalização dos recuperandos, 

cuja novidade não fazia parte do costume daqueles que já cumpriam ou 

que iniciaram o cumprimento de suas penas nesta Comarca, os quais, 

possivelmente, já estavam habituados com a ausência de um controle 

rígido e eficaz de todas as condições fixadas à sua reprimenda.

Portanto, os descumprimentos constatados pelo monitoramento eletrônico 

evidenciam um hipotético desconhecimento ou, talvez, descrença do 

recuperando quanto à capacidade de vigilância da tornozeleira, à medida 

que depois da primeira violação, em que nenhuma advertência foi aplicada 

pela equipe de fiscalização, tampouco pelo Juízo, o apenado se sentiu 

incentivado a dar continuidade às transgressões, crendo que não 

estavam sendo detectadas pela Central de Monitoramento Eletrônico.

 Por outro lado, sabe-se que a regressão de regime prisional é medida 

judicial de intensa gravidade, que afeta sobremaneira o destino da 

execução e revela-se extremamente danosa aos interesses do 

condenado, devendo ser aplicada às transgressões mais graves, 

atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A par dessas considerações, ao apreciar o presente caso, tenho que a 

regressão definitiva representaria sanção exacerbada, apenas viável 

quando não se revele suficiente a simples advertência escrita a que faz 

referência o art. 146-C, parágrafo único, inciso IIV, da LEP, sendo esta 

uma sanção mais branda e adequada ao caso em testilha, consistente em 

valioso instrumento de política criminal, que viabiliza a manutenção do 

recuperando no regime semiaberto, contemplando o caráter 

ressocializador da execução penal.

Convém sublinhar que a advertência é tida como resposta a um primeiro 

descumprimento que não esteja permeado de conteúdo mais grave, 

conforme se denota do presente caso, além do que referida admoestação 

não foi aplicada anteriormente.

No caso de segunda falta, deixará de ter sentido a aplicação de simples 

advertência escrita, já que significaria aplicar um benefício ao 

recuperando contumaz, que utilizou a nova oportunidade como subterfúgio 

para continuar a cumprir sua reprimenda como convier, sem respeitar os 

limites impostos, o que seria uma afronta ao Poder Judiciário, tornando-se 

cogente à regressão definitiva.

Aliás, cumpre-nos asseverar que o período em que o recuperando 

permaneceu recluso durante a regressão cautelar já representa uma 

punição, sendo a advertência por escrito suficiente, por ora, para reiterar 

e, possivelmente, agravar as condições anteriormente aplicadas, já que se 

demonstraram insuficientes para afastar o recuperando do regime 

intramuros.

Ante o exposto, REVOGO a regressão cautelar anteriormente decretada 

em desfavor do recuperando ALDINEI MUNIZ CARNEIRO, para mantê-lo no 

regime semiaberto, mediante condições a serem fixadas/alteradas em 

audiência, pelo que designo audiência de advertência para o dia 

21/06/2018, às 14h00min, oportunidade em que será procedida a soltura 

do recuperando.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor do recuperando.

Requisite-se o preso.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226803 Nr: 2721-36.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, 

Ezequiel Sabino da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 226803

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de EZEQUIEL SABINO DA COSTA.

Na data de 15 de setembro de 2017, realizou-se audiência admonitória, 

oportunidade em que foram fixadas novas condições para o cumprimento 

da pena no regime semiaberto, conforme fls. 209/210.

 Às fls. 262/289 foi noticiado pela Central de Monitoramento Eletrônico que 

o recuperando tem se ausentado de sua residência aos finais de semana 

e em horários não permitidos, bem como não está carregando 

devidamente sua tornozeleira, pelo que sua regressão cautelar foi 

determinada às fls. 291/292.

Mandado de prisão efetivado em 18.04.2018 (fl. 294).

Audiência de justificação à fl. 298.

A defesa manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentada pelo 

recuperando em audiência, e consequente retorno do recuperando ao 

regime semiaberto, conforme fls. 302/305.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 311/315, pugnando pela 

regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando 

para o fechado, além da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Nesse sentido, tem-se que a regressão definitiva não é automática, sendo 

uma faculdade do juiz da execução, a depender do caso concreto e da 

gravidade do fato a ser apurado.

Pois bem, o recuperando descumpriu três das condições impostas para o 

cumprimento da pena em regime semiaberto, vez que deixou esvair a 

bateria da tornozeleira eletrônica, violou os dias, área e horário do 

recolhimento domiciliar, bem como se ausentou da Comarca, sem 

autorização, conforme relatórios de fls. 262/289.

 Em audiência de justificação, ocorrida em 18.04.2018, o recuperando 

alegou que tinha conhecimento das condições impostas ao regime 

semiaberto, mas deixou de cumpri-las, em razão da necessidade de 

laborar na zona rural, como também ir ao hospital em horário adiantado.

 Nesse enquadramento fático, em que pese a justificativa apresenta ser 

insuficiente para exculpar as faltas cometidas pelo recuperando, insta 

salientar que a implantação do sistema de monitoração eletrônica nesta 

Comarca é recente, iniciada em meados de setembro de 2017, quando 

este Juízo alterou as condições aplicadas anteriormente aos 

recuperandos, com o escopo de alcançar a finalidade retributiva e 

preventiva da sanção penal, visto que as obrigações outrora fixadas eram 

por demais brandas.

Assim, infere-se que o programa de monitoramento eletrônico desponta 

como medida inovadora e eficiente para a fiscalização dos recuperandos, 

cuja novidade não fazia parte do costume daqueles que já cumpriam ou 

que iniciaram o cumprimento de suas penas nesta Comarca, os quais, 

possivelmente, já estavam habituados com a ausência de um controle 

rígido e eficaz de todas as condições fixadas à sua reprimenda.

Portanto, os descumprimentos constatados pelo monitoramento eletrônico 

evidenciam um hipotético desconhecimento ou, talvez, descrença do 

recuperando quanto à capacidade de vigilância da tornozeleira, à medida 

que depois da primeira violação, em que nenhuma advertência foi aplicada 

pela equipe de fiscalização, tampouco pelo Juízo, o apenado se sentiu 

incentivado a dar continuidade às transgressões, crendo que não 

estavam sendo detectadas pela Central de Monitoramento Eletrônico.

 Por outro lado, sabe-se que a regressão de regime prisional é medida 

judicial de intensa gravidade, que afeta sobremaneira o destino da 

execução e revela-se extremamente danosa aos interesses do 

condenado, devendo ser aplicada às transgressões mais graves, 

atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A par dessas considerações, ao apreciar o presente caso, tenho que a 

regressão definitiva representaria sanção exacerbada, apenas viável 

quando não se revele suficiente a simples advertência escrita a que faz 

referência o art. 146-C, parágrafo único, inciso IIV, da LEP, sendo esta 

uma sanção mais branda e adequada ao caso em testilha, consistente em 

valioso instrumento de política criminal, que viabiliza a manutenção do 

recuperando no regime semiaberto, contemplando o caráter 

ressocializador da execução penal.

Convém sublinhar que a advertência é tida como resposta a um primeiro 

descumprimento que não esteja permeado de conteúdo mais grave, 
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conforme se denota do presente caso, além do que referida admoestação 

não foi aplicada anteriormente.

No caso de segunda falta, deixará de ter sentido a aplicação de simples 

advertência escrita, já que significaria aplicar um benefício ao 

recuperando contumaz, que utilizou a nova oportunidade como subterfúgio 

para continuar a cumprir sua reprimenda como convier, sem respeitar os 

limites impostos, o que seria uma afronta ao Poder Judiciário, tornando-se 

cogente à regressão definitiva.

Aliás, cumpre-nos asseverar que o período em que o recuperando 

permaneceu recluso durante a regressão cautelar já representa uma 

punição, sendo a advertência por escrito suficiente, por ora, para reiterar 

e, possivelmente, agravar as condições anteriormente aplicadas, já que se 

demonstraram insuficientes para afastar o recuperando do regime 

intramuros.

Ante o exposto, REVOGO a regressão cautelar anteriormente decretada 

em desfavor do recuperando EZEQUIEL SABINO DA COSTA, para 

mantê-lo no regime semiaberto, mediante condições a serem 

fixadas/alteradas em audiência, pelo que designo audiência de 

advertência para o dia 21/06/2018, às_14h00min, oportunidade em que 

será procedida a soltura do recuperando.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor do recuperando.

Requisite-se o preso.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.° 11/2018/DF/NM

O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, amparado no disposto no artigo 86 da Lei n.º 4.964/85 (Código de 

Organização Judiciária do Estado - COJE) e nos artigos 13 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

relativas ao Foro Extrajudicial (CNGCE) e 18 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC),

FAZ SABER, a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele tiverem 

conhecimento que, de acordo com as recomendações da Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça, Legislação de Organização Judiciária 

Estadual e nos termos da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça, fará realizar Correição Ordinária no 2º 

Ofício, Serventia Extrajudicial da Comarca de Nova Mutum-MT, no dia 

27/08/2017 às 9h.

Para tanto, CONVIDA os representantes do Ministério Público em exercício 

nesta Comarca, bem como advogados, defensores públicos, autoridades 

constituídas e demais membros da sociedade local para, querendo, 

acompanharem os trabalhos correicionais, oportunidade em que serão 

resolvidas todas as reclamações e sugestões que forem apresentadas.

DETERMINA que o Senhor Titular/Interino da Serventia e seus auxiliares, 

bem como os servidores do Fórum respectivamente permaneçam em seus 

postos no período de correição, para que forneçam os esclarecimentos 

necessários à realização dos serviços correicionais.

E para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente 

Edital, que será afixado em local de costume no Fórum, será divulgado no 

Diário da Justiça, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça e ao Colendo Conselho da Magistratura. Dado e passado nesta 

Cidade e Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, aos dezenove 

dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito.

Nova Mutum, 19 de junho de 2018.

CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

PORTARIA N.° 35/2018/DF/NM

O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 86 da Lei Estadual n.º 4.964/85, que 

instituiu o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato 

Grosso;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 13 e seus §§ da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Extrajudicial 

(CNGCE);

RESOLVE:

I – REALIZAR CORREIÇÃO ORDINÁRIA no serviço extrajudicial do 2º Ofício 

da Comarca de Nova Mutum, na forma do Título I, Capítulos II e III, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro 

Extrajudicial (CNGCE);

II – DESIGNAR o Senhor Sandro Artur Belló, assessor de gabinete I, para 

secretariar os trabalhos correicionais.

III – INFORMAR que durante a realização da correição não haverá qualquer 

tipo de interrupção do expediente da serventia.

IV – INFORMAR que as reclamações, críticas e sugestões, das quais 

deverá constar a identificação inequívoca do requerente e de seu 

endereço, poderão ser apresentadas na Diretoria do Foro da Comarca de 

Nova Mutum, na sede da serventia extrajudicial durante o período de 

correição, bem como por meio de e-mail a ser encaminhado para o 

endereço protocolo.cgj@tjmt.jus.br

V – DESIGNAR a data de 27/08/2018 às 9h para correição no 2º Ofício de 

Nova Mutum-MT.

VII – DETERMINAR aos responsáveis pelos serviços que preparem e 

deixem à disposição da equipe correicional todos os livros, pastas e 

papéis da serventia.

VIII – SOLICITAR da Corregedoria-Geral da Justiça a disponibilização de 

equipe de controladores de arrecadação, com vistas à adequada 

conferência da cobrança de emolumentos.

IX – CONVIDAR, por meio de publicação de edital, os representantes do 

Ministério Público em exercício nesta Comarca, bem como advogados, 

defensores públicos, autoridades constituídas e demais membros da 

sociedade local para, querendo, acompanharem os trabalhos 

correicionais, oportunidade em que serão resolvidas todas as 

reclamações e sugestões que forem apresentadas.

Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se. Remeta-se cópia ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, à OAB-MT 

Subseção de Nova Mutum, aos representantes do Ministério Público e da 

Defensoria Pública em exercício nesta Comarca, bem como às Serventias 

interessadas.

Nova Mutum-MT, 19 de junho de 2018.

CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99634 Nr: 6033-03.2016.811.0086

 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: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcelino Ruy da Rosa, Fernanda Hofmann da 

Rosa, Miguel Batistella, Margarida Batistella, Theobaldo Fenske, Noeli 

Fenske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - OAB:MT 

8107, ÉSLEN PARRON MENDES - OAB:17909, Procurador(a) do 

Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT - OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 6033-03.2016.811.0086 - Código n. 99634.

 Vistos, etc.

Considerando usufruto de férias pela Registradora do 1º Ofício, 

REDESIGNO a reunião com a Comissão de Regularização Fundiária do 

Município de Santa Rita do Trivelato para o dia 06/07/2018 às 14h.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 19 de junho de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 177144
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Numeração Única: -

Unidade de origem: Nova Mutum

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: SIDRACK JOSE NASCIMENTO CARVALHO

Advogado(s): ALTAIR MARCOS DE ALBUQUERQUE - OAB MT 21992

Requerido: EDILENE APARECIDA SILVA CARVALHO

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Nova Mutum para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 19/07/2018 às 13:02

Endereço: Rua das Helicônias, 444 - N - Jardim das Orquídeas - CEP : 

78.450-000

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000847-11.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEIAS GLAUCIO BATISTELLA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Sentença. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta pelo Banco do Brasil S.A. em face de Eneias Gláucio Batistela. 

Em Id. 13476884 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da 

presente demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção. Diante do 

exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 56, e por corolário, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

Autora, incabíveis honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 

de junho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79424 Nr: 2623-05.2014.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Norte Transportes Ltda, VALDIR 

RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 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.: 81351 Nr: 4239-15.2014.811.0086

 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): Deomar da Silva & Cia Ltda., Deomar da Silva, 

José Jorge dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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.: 46591 Nr: 2011-09.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.E. Raiza dos Santos - ME (Marmoraria 

Mutum), Genifer Eleciane Raiza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 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.: 34898 Nr: 1217-90.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataide Bizinotto Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual, nos termos 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 requeira o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 32092 Nr: 1654-68.2006.811.0086

 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: Rena Wohlemberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Dos Santos Oliveira - 

OAB:23349O/MT, Gilmar Luiz Zanatta - OAB:23374O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. GILMAR LUIZ ZANATTA, para que tome ciência 

acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 (cinco) 

dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido prazo, os 

autos retornarão ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001083-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL RAMALHO FREIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RÉU)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (RÉU)

ROBSON RODRIGUES FREIRE (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos etc. Trata-se de Pedido de Internação Compulsória ajuizado 

por Samuel Ramalho Freire, em desfavor de Robson Rodrigues Freire, 

Estado de Mato Grosso e Município de Nova Mutum. Oficie-se a juíza da 

terceira Vara para informar qual a situação do processo em tramite em 

sua vara, de modo a verificar a competência deste magistrado para 

efetuar a internação. Em especial se o réu encontra-se preso e por qual 

motivo. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000863-62.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GR COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY OAB - PR50064 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSOM PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Sentença. Vistos em correição, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança ajuizada por Ana Maria Strub & Cia Ltda - ME, em desfavor de 

Dilson Pereira dos Santos e Moises Ferreira de Oliveira. A parte postulante 

requereu a desistência da ação, pugnando, portanto, pela consequente 

extinção do feito. Nestes termos, tendo em vista que sequer houve a 

citação da parte Requerida, HOMOLOGO a desistência requerida pela 

parte demandante, e por corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Acolho a justificativa, tendo em vista o endereçamento da 

peça, deixo de cobrar custas, sem honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de maio de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39837 Nr: 2998-16.2008.811.0086

 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: Valdeir Veríssimo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329, Malu Macedo Mallmann - OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:MT 11.785, Lucien Fabio Fiel Pavoni - OAB:MT 6.525, 

Murilo Castro De Melo - OAB:, Ronimárcio Naves - OAB:MT 6525

 Desta forma, REVOGO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA ao requerente VALDEIR VERÍSSIMO DE OLIVEIRA, em virtude 

de não terem demonstrado a sua condição de hipossuficiência.

Nesse diapasão, determino que o requerente proceda ao recolhimento das 

custas processuais, nos termos do artigo 290 do Novo Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo sem a juntada dos comprovantes das custas 

processuais, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Do pedido de preclusão da prova pericial:

 Tenho que, por ora, prematuro o pedido de reconhecimento da previsão 

da prova pericial grafotécnica. Explico.

A requerida Agrenco do Brasil S/A revê sua falência decretada no dia 02 

de agosto de 2013, ocasião em que a empresa deve estar sendo 

representada em juízo pela administradora da massa falida.

 Assim, determino a retificação no polo passivo da ação para fazer 

constar Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A, a qual é representada 

pela administradora judicial Deloitte Touche Tohmatsu, localizada na Rua 

José Guerra, nº 626, térreo ou Rua Alexandre Dumas, nº 1981, ambos os 

endereços em São Paulo/SP, CEP: 4.719-030.

Determino a intimação pessoal da administradora judicial para que 

providencie a regularização da representação processual no feito, bem 

como para que se manifeste sobre a proposta de honorários periciais e, 

em caso de concordância, com o depósito destes em juízo.

 Com manifestação da administradora judicial, cumpra-se com o disposto 

na decisão de fl. 142.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82814 Nr: 664-62.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Sérgio Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF Administradora de Consórcios Nacional 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Alex Salviato - 

OAB:OAB/SP 236655

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por LUIS SÉRGIO 

OLIVEIRA em face da CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

NACIONAL LTDA, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 112/113, alvarás de liberação de valores.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100680 Nr: 598-14.2017.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Schell, Jacinto Ferreira, Arthur Wenndel de 

Sousa Oliveira, Jair Welter, Lucas Mateus São Mastella, Jeferson José da 

Silva, Cristiano Saldanha do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wandir Soares Massafra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DO CARMO FEREIRA - 

OAB:15693/E, Juliano Tramontina - OAB:4728/OAB-MT, Leticia Maria 

Báo Mastella - OAB:18.137, MOACIR DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O

 Do pedido de reconsideração: Em relação ao pedido de reconsideração 

realizado às fls. 83/84, INDEFIRO-O, ante a ausência de novos fatos e 

fundamentos, mantendo a decisão de fls. 51/56 pelos seus próprios 

baldrames.Ademais, é de se ressaltar que a citada decisão foi objeto do 

agravo de instrumento de nº 1007152-12.2017.811.0000, cujo acórdão 

está encartado às fls. 310/314, no qual foi dado provimento ao recurso 

para cassar a decisão recorrida e negar a liminar de manutenção proposta 

pelos agravados, por ausência de prova dos requisitos do artigo 561 do 
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Código de Processo Civil. Da alegação de nulidade no agravo de 

instrumento:Deixo de apreciar os pedidos de fls. 320/324, uma vez que 

tais pedidos referem-se ao agravo de instrumento interposto pelo 

requerido, ocasião em que eventuais nulidades devem ser alegadas junto 

ao relator do agravo em segunda instancia e não ao juízo de primeira 

instancia. Da inclusão da cônjuge do requerido no polo passivo da ação: 

Considerando que a ação versa sobre direito real imobiliário, qual seja, a 

posse do imóvel denominado Fazenda Bom Senhor, tenho que deve ser 

incluída no polo passivo da demanda a cônjuge do requerido Wandir 

Soares Massafra, com fulcro no artigo 73, § 1º, inciso I, do Código de 

Processo Civil. In verbis:“Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento 

do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo 

quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.§ 1o 

Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação:I - que 

verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de 

separação absoluta de bens;”Assim, determino a inclusão de Marlene 

Castagna Massafra no polo passivo da ação. Por fim, proceda ao 

desentranhamento dos documentos de fls. 328/333, uma vez que se trata 

de cópia dos documentos de fls. 320/325.Cumpridas todas as 

deliberações, retornem os autos conclusos para apreciação. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99430 Nr: 5962-98.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ MIRA, Ana Lídia do Carmo Ribeiro, Altair 

Marcos de albuquerque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Arrendamento Mercantil RCI 

Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altair Marcos de Albuquerque 

- OAB:MT/21992, Ana Lídia do Carmo Ribeiro - OAB:MT 16.460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: - - OAB:MT, Antonio Samuel 

da Silveira - OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 

12.880

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por EDSON LUIZ 

MIRA, ANA LÍDIA DO CARMO RIBEIRO e ALTAIR MARCOS DE 

ALBUQUERQUE em face da COMPANHIA DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL RCI BRASIL, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 85, alvarás de liberação de valores.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83094 Nr: 857-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar Boddenberg, João Ricardo Sartori dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal, Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão do Norte do Paraná - SICOOB NORTE DO 

PARANÁ, Arthur Ludgren Tecidos S/A - Casas Pernambucanas, Lojas 

Renner S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Rossato da Silva Avila 

- OAB:10309/MT, ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:20062, 

Evandro Luís Pippi Kruel - OAB:17211-A, renata dequêch - 

OAB:22.455/PR

 Vistos.

Considerando que a parte executada Cooperativa De Crédito De Livre 

Admissão Do Norte Do Paraná – Sicoob Norte Do Paraná concordou com a 

penhora realizada através do petitório de fl. 228, bem como a executada 

Lojas Rener S/A concordou com a penhora realizada através da petição 

de fl. 297, defiro o requerimento de levantamento dos valores penhorados 

na conta informada pelo exequente à fl. 298.

Após, retornem os autos conclusos para extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50307 Nr: 1364-77.2011.811.0086

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Agro Mercantil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Gemelli, Siomara Rospierski Gemelli, 

Pedro Gemelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osvaldo Pereira Braga - 

OAB:6013

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por MOCELLIN 

AGRO MERCANTIL LTDA em face de DAVID GEMELLI, SIOMARA 

ROSPIERSKI GEMELLI e PEDRO GEMELLI, processando-se nos moldes do 

art. 523 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, pelos qual requer o 

pagamento do valor convencionado no acordo homologado por este juízo.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido ao executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80010 Nr: 3157-46.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loiri Rostirola (empresário individual)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16168 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por JOSE 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR em face de LOIRI ROSTIROLA, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, pelo qual requer o pagamento do valor arbitrado na 

sentença deste juízo, confirmado pelo Recurso de Apelação 

n°152996/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido ao executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75226 Nr: 3781-32.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Cesar Canavarros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 
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OAB:MT 14.329, Malu Macedo Mallmann - OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o cumprimento de sentença oferecido às fls. 124/125.

Outrossim, nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se o requerido para 

impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, advertindo que, não 

havendo resistência, serão observadas as regras dos § 3º do 

supracitado artigo da lei processual civil.

Certifique-se o decurso do prazo.

Não sendo impugnada a presente execução e ante a inexistência de óbice 

legal para expedição de requisições de pequeno valor pela Justiça 

Estadual requisite-se o pagamento ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, para que se proceda às 

anotações pertinentes quanto à fase de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110199 Nr: 6055-27.2017.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Puziski, Graciosa Levandoski Puziski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Pichitelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Vanessa Puziski 

Rossarola - OAB:MT 16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando atentamente os autos, verifico que o valor da causa 

encontra-se em dissonância com o proveito econômico pretendido pelo 

autor.

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO 

DE SERVIÇO – ATS. O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO 

PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. 

NECESSIDADE. É imprescindível a emenda da petição inicial, com a 

retificação do valor causa, já que o valor indicado pelos agravantes foi 

realizado por estimativa, em desacordo com o art. 259, do CPC. 

Precedentes Jurisprudenciais. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(TJ-SP - AI: 20698907020158260000 SP 2069890-70.2015.8.26.0000, 

Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 26/05/2015, 13ª Câmara 

de Direito Público, Data de Publicação: 27/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA 

CAUSA. DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO 

PRETENDIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. É assente nesta Corte o 

entendimento segundo o qual o valor da causa deve corresponder ao 

valor do proveito econômico pretendido. 2. Na espécie, o benefício 

patrimonial almejado foi constatado pelo Tribunal a quo com base nas 

provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental 

não-provido. (STJ - AgRg no REsp: 839922 SP 2006/0084421-0, Relator: 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/12/2008, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:  DJe 13/02/2009)

Desse modo, intime-se a parte autora para, proceder à retificação do valor 

da causa, devendo, ainda, nos termos dos artigos 319 do Código de 

Processo Civil, emendar a inicial, recolhendo o valor das custas ou 

comprovar a impossibilidade de fazê-lo, trazendo aos autos comprovante 

de rendimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos do artigo 321, paragrafo único, do mesmo Código.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90745 Nr: 404-48.2016.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVdSS, VRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por C. V. da S. S. 

representada por VALDIRENE ROSENDO DA SILVA em face de EVERTON 

DA SILVA SANTOS, ambos qualificados nos autos.

À fl. 45, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, uma vez que transacionou extrajudicialmente com o requerido, 

motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 45), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

em virtude de não ter sido devidamente citado.

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 45 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Custas pelo requerente, a teor do disposto 90, caput, do Código de 

Processo Civil, devendo ser observados os benefícios da assistência 

judiciária gratuita concedida anteriormente.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80700 Nr: 3826-02.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirlei Freitas Balduino da Silva, Luiz Balbino da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cirlei Freitas Balbino da Silva 

- OAB:10.344/MT

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pelo LUIS 

FELIPE LAMMEL em face de CIRLEI FREITAS BALBINO e LUIZ BALBINO DA 

SILVA, devidamente qualificados nos autos.

 À fl. 80, recebido o cumprimento de sentença.

 Às fls. 83/89, o executado Luiz Balbino da Silva apresentou exceção de 

pré-executividade.

 Às fls. 90/98, a executada Cirlei Freitas Balbino apresentou exceção de 

pré-executividade.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato.

 Fundamento e decido.

 Analisando aos autos, tenho que as exceções de pré-executividade de 

fls. 83/89 e 90/98, devem ser rejeitadas. Explico.

 Os executados alegam, em síntese, que há inexistência de condições da 

ação em relação ao incidente de suspeição dos leiloeiros, ou seja, 

pleiteiam a rediscussão da sentença de fls. 44/45.

Ademais, constato que a referida sentença foi devidamente publicada 

conforme se verifica pela certidão de fl. 46, além da intimação dos 

requerentes por carta com aviso de recebimento, conforme avisos de 

recebimento de fls. 56/57, tendo transitado em julgado sem interposição de 

recurso de acordo com a certidão de fl. 58.

A matéria suscitada pelo executado se trata, em verdade, de matéria que 

deveria ter sido objeto de recurso, de modo que não poderá discuti-la em 

exceção de pré-executividade, pois não a fez no momento oportuno e pela 

via recursal adequada.

 Assim, JULGO IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade, com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, por se tratar de matéria que deveria ter sido objeto de via 

recursal cabíbel, o que não é compatível com a exceção de 

pré-executividade.

 Condeno ainda os excipientes ao pagamento das custas e despesas 

processuais referentes à exceção de pré-executividade, e ao pagamento 

dos honorários de advogado, os quais fixo em 10% do valor da causa.

Outrossim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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requerer o que lhe for de direito, sob pena de extinção.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73528 Nr: 2047-46.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú BBA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinho Antônio Novelli, Raulino Novelli 

(Espolio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Considerando que decorreu o prazo de 10 (dez) dias, para cumprimento 

do mandado, conforme previsto no artigo 372 da CNGC/2017, oficie-se a 

central de mandados para que notifique o oficial de justiça que se 

encontra de posse prazo do mandado para que, no impreterível de 24 

(vinte e quatro) horas, dê efetivo cumprimento ao mesmo.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97144 Nr: 4543-43.2016.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raulino Novelli (Espolio), Carlinhos Antonio Novelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BBA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO propostos pelo ESPÓLIO DE 

RAULINO NOVELLI representado por CARLINHOS ANTÔNIO NOVELLI em 

face de BANCO ITAÚ BBA S/A, ambos qualificados nos autos.

À fl. 51, determinada a emenda a inicial para retificação do valor da causa, 

bem como recolhimento das custas processuais.

À fl. 52, o embargante retificou o valor da causa e pleiteou pelo 

parcelamento das custas processuais.

À fl. 53, deferido o parcelamento das custas e despesas processuais.

 À fl. 56, certificado o decurso de prazo para pagamento das custas e 

despesas processuais.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

Na dicção do art. 321 do CPC, verificando o juiz que a petição inicial não 

preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Caso o autor não cumpra a diligência acima, o juiz indeferirá a 

petição inicial, sem julgamento de mérito.

Da análise do feito, verifico que após ter sido facultado ao autor o 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, inclusive de forma 

parcelada, o autor nada manifestou, deixando transcorrer in albis o prazo 

para tanto.

É cediço que nos casos de extinção do processo por abandono da causa 

necessário se faz a intimação pessoal da parte Autora para, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, suprir a falta (Inteligência do Art. 485, incisos II 

e III, e §1º, do CPC).

Contudo, na presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da 

petição inicial, em razão da ausência do recolhimento das custas, as quais 

são fundamentais ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo 

próprio autor da ação.

A propósito, esse é o entendimento do Egrégio TJ/MT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – 

EMENDA DA INICIAL – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, I, CPC – INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA. Não se tratando de hipótese de extinção do processo por 

desídia (CPC, 267, III) e sim de descumprimento da ordem de emenda, 

desnecessária a intimação pessoal do autor neste sentido. (Ap, 

96025/2011, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 18/04/2012, Data da publicação no DJE 03/05/2012)

 Isto posto, indefiro a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do 

CPC e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, 

com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Intimem-se as partes.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50718 Nr: 1771-83.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley Marques Salmazo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:SP 146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:SP 

299.951

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA em fase de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA proposta por WESLEY MARQUES SALMAZO em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 348/351, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação.

À fl. 352, informado o cumprimento do acordo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado às fls. 348/351, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários na forma do acordo.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da prolação de 

sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com a 

devida baixa na distribuição e demais anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48559 Nr: 3977-07.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Haroldo Quaresma Castro, SGUAREZI & CUNHA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA, Glaucia 

Águeda da Silva Magalhães, Camila Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Silva de Souza - 

OAB:14660/MT, Glaucia Agueda da Silva Magalhaes - OAB:13652/MT, 

Haroldo Quaresma Castro (Advogado) - OAB:PA 11.913, Ivo 

Marcelo Spínola da Rosa (Advogado) - OAB:MT 13.731, Osmar 

Pereira de Souza - OAB:MT 12.743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521-MT, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:11887-B, Nagib 

Kruger - OAB:MT 4.419

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por HAROLDO 

QUARESMA CASTRO, SGUAREZI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA, GLAUCIA ÁGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES e CAMILA SILVA DE SOUZA em face do BANCO DO 

BRASIL S/A, todos já qualificados nos autos.
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 À fl. 112/113, alvarás de liberação de valores.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48734 Nr: 4125-18.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ensel Engenharia e Serviços Especiais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Santa Rita do Trivelato - MT - OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:, Wilmara Lourenço Santos - OAB:159696

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre o petitório de fls. 46/47.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42803 Nr: 2181-15.2009.811.0086

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDB

 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: Adelar Comiran - 

OAB:5079-B/MT, Eduardo Fonseca Villela - OAB:9973/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA proposta por CLARICE 

BECKER em face de JORGE DARI BECKER, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Em audiência realizada no dia 28/06/2017, as partes entabularam acordo, 

conforme termo de fl. 244.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado à fl. 244, e por ser expressão de vontade 

das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o 

acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários na forma do acordo.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da prolação de 

sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com a 

devida baixa na distribuição e demais anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52193 Nr: 3209-47.2011.811.0086

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdC, VdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira de 

Barros - OAB:14.663, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11097/O

 Vistos.

Inicialmente, ante o informado às fls. 51/51-v, de que os causídicos que 

patrocinavam os interesses do requerido renunciavam aos poderes que 

lhes foram outorgados, intime-se o demandado para constituir novo 

patrono no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 112, do Código de 

Processo Civil.

Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação 

e, em seguida, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98696 Nr: 5544-63.2016.811.0086

 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): MARCO ANTONIO BILIBIO, LUIZ CARLOS 

MOREIRA DE OLIVEIRA, MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 55 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo até o dia 27/12/2018, conforme requerido pela parte exequente.

Outrossim, após o decurso do prazo, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54002 Nr: 1493-48.2012.811.0086

 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 Panamericano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Valto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, Pio Carlos Freiria Junior - OAB:PR 50.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 77 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme pleiteado pelo 

requerente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o requerente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49499 Nr: 583-55.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Terezinha de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diehl Confecções Ltda - EPP, Wilson José 

Diehl, Dolores Diehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por IVONETE 

TEREZINHA DE MATTOS em face de DIEHL CONFECÇÕES – EPP, WILSON 

JOSÉ DIEHL e DOLORES DIEHL, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

Às fls. 44/46, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado às fls. 44/46, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 
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HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários na forma do acordo.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da prolação de 

sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com a 

devida baixa na distribuição e demais anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 106962 Nr: 4430-55.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Oleinik

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Ricardo de Lima Rodrigues e Souza, 

Elizabeth Alves Zarzur

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - OAB:MT 

8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 Com o fito de conciliar as partes, designo audiência preliminar de 

conciliação para o dia 14/09/18 , às 14 horas 00 minutos, a qual será 

realizada no centro judiciário de solução de conflitos.

 CITEM-SE os requeridos sobre os termos da inicial bem como INTIME-OS 

para que compareçam ao ato designado acompanhado de advogado, 

importando a sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8º, do Código de 

Processo Civil.

Se não houver acordo, poderá o réu contestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil, desde que o 

faça por intermédio de advogado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54959 Nr: 2436-65.2012.811.0086

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebaldo Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Ford Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208972

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por SEBALDO 

FERNANDES DE OLIVEIRA em face de CONSÓRCIO NACIONAL FORD 

LTDA, processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, pelos qual requer o pagamento do valor 

convencionado no acordo homologado por este juízo.

Defiro o pedido de desarquivamento de fl.104.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido ao executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75918 Nr: 4494-07.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paraná Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:MT 13.698, Luiz Gustavo 

Giaretta - OAB:MT 10.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por PARANÁ 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA em face de ANA CRISTINA CUNHA, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação do procedimento na capa dos autos para fazer 

constar cumprimento de sentença.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87689 Nr: 3540-87.2015.811.0086

 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: Ernestina Ferreira Gutierrez, Priscila Ferreira Gutierrez, 

Isabel Ferreira Gutierrez, Clelio Ferreira Gutierrez, Kelen Cristina Ferreira 

Gutierrez, Cleber Ferreira Gutierrez, Ruth Ferreira Gutierrez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ERNESTINA FERREIRA GUTIERREZ, PRISCILA FERREIRA GUTIERREZ, 

CLELIO FERREIRA GUTIERREZ, KELEN CRISTINA FERREIRA GUTIERREZ, 

CLEBER FERREIRA GUTIERREZ, ISABEL FERREIRA GUTIERREZ e RUTH 

FERREIRA GUTIERREZ em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Com a inicial, vieram os documentos de fls. 16/360.

Às fls. 361, recebida a inicial.

 À fl. 363, citação do requerido.

 Às fls. 364/389, o requerido apresentou contestação, requerendo, em 

síntese, a improcedência da ação.

 Trouxe os documentos de fls. 390/420.

Às fls. 421, impugnação à contestação.

 Devidamente intimados a especificarem as provas que pretendiam 

produzir, o requerente pugnou pela produção de prova testemunhal.

 Por sua vez, o requerido pleiteou pela produção de prova testemunhal, 

depoimento pessoal dos requerentes e prova documental.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O processo não enseja julgamento, para ser declarado extinto ou 

conhecido diretamente o pedido da parte autora, tendo em vista o seu 

estado.

As partes são legítimas, bem como seus interesses. O processo, até o 

momento, não apresenta vício ou qualquer irregularidade que enseje 

providências desse Juízo.

Não havendo preliminares a serem analisadas (artigo 337, do NCPC), DOU 

O FEITO POR SANEADO.

Fixo como ponto controvertido a comprovação do dano moral suportados 

pelos autores, notadamente com a comprovação do ato ilícito, nexo causal 

e a extensão dos danos suportados.

 Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 22/08/2018_às 13:30.

Ficam as partes advertidas que as intimações das testemunhas deverão 

ser feitas de acordo com o artigo 455, do Novo Código de Processo Civil.
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Conforme disposto no artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil, fixo o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103453 Nr: 2424-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JATOBA - ASSESSORIA AGRONOMICA 

AMBIENTAL E GEOPROCESSAM LTDA,, Fernando Antonio Molinaria 

Gazola, Maria Antônia Mosena Gazola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neri Perin - OAB:OAB/RS 

25.883

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fl. 52, notadamente no que concerne à intimação 

do executado acerca da penhora de valores realizada às fls. 54/55.

Ademais, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108386 Nr: 5150-22.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Antonio Molinaria Gazola, Maria Antônia 

Mosena Gazola, JATOBA - ASSESSORIA AGRONOMICA AMBIENTAL E 

GEOPROCESSAM LTDA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neri Perin - OAB:OAB/RS 25.883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92585 Nr: 1574-55.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCD, RGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYGIA MARCIA CORREA DE 

ALMEIDA - OAB:19649/O

 Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por LEIDIANE 

CUSTÓDIO DIAS representada por ROZALINA GRACIELI CUSTÓDIO em 

face de ADILSON SILVIO DIAS, todos já qualificados nos autos. À fl. 43, 

informada a quitação do débito. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC. 

Custas pelo executado. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, visto 

que com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria 

Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério 

Público. Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este 

seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 2636 Nr: 1552-12.2007.811.0086

 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: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Menolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo embargante, em face 

da sentença de fls. 380/382, alegando que o decisum estaria eivado de 

contradição.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 387.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28832 Nr: 1814-30.2005.811.0086

 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: Kleuber Renan de Almeida, Alcides Batista Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Frâncio, Anarolino Ceola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Batista de Lima Neto - 

OAB:MT 7525, Charles Chuika - OAB:MT 17307, Sergio W. 

Paganotto - OAB:12054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Franciscarlos Alcântara - OAB:4746-B, Hamilton 

Virgilio Medeiros - OAB:4783-b/MT, Paulo Sérgio Gonçalves 

Pereira - OAB:4929-B

 Vistos.

Conforme decisão proferida nos autos de recurso de apelação, bem como 

a decisão de fl. 2.586, a expedição do mandado de imissão na posse 

encontra-se suspenso, em razão da atribuição do efeito suspensivo 

recursal.

 Assim, certifique-se a tempestividade do recurso e apelação interposto, 

bem como intime-se a parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões aos recurso de apelação, com fulcro no artigo 

1.010, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102723 Nr: 1942-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdNM-M, MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ, VPdA, FFG, TESdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681, Luiz Adriano Pinheiro Santos - OAB:, LUSSIVALDO 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:

 “Vistos. Primeiramente, o requerido Valdemir Pedro do Amaral manifestou 

expressamente o desejo de constituir como seu advogado o Dr. 

Lussivaldo Fernandes de Souza. Anote-se no sistema APOLO. No mais, 

defiro o pleito ministerial. Assim, determino a continuidade dos 

atendimentos psicológico e multiprofissional à menor Aquiane Silva do 

Amaral, até que a referida equipe multiprofissional da saúde conclua pelo 
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encerramento dos mesmos, sempre com envio de relatório trimestral ao 

Juízo. Ademais, a fim de regulamentar provisoriamente o direito de visitas 

do genitor em relação aos filhos Aquiane Silva do Amaral, Michel Henrique 

Silva do Amaral e Yasmin Silva do Amaral, o mesmo será exercido 

preferencialmente no primeiro domingo do mês, na residência da genitora, 

sob a supervisão da mesma, das 13 horas às 15 horas, até o deslinde 

final dos autos nº 2168-35.2017.811.0086 (código 103095). Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28832 Nr: 1814-30.2005.811.0086

 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: Kleuber Renan de Almeida, Alcides Batista Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Frâncio, Anarolino Ceola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Batista de Lima Neto - 

OAB:MT 7525, Charles Chuika - OAB:MT 17307, Sergio W. 

Paganotto - OAB:12054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Franciscarlos Alcântara - OAB:4746-B, Hamilton 

Virgilio Medeiros - OAB:4783-b/MT, Paulo Sérgio Gonçalves 

Pereira - OAB:4929-B

 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 Requerida/Apelada 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): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71973 Nr: 483-32.2013.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdO, LRdOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, processe-se em segredo de justiça, com fulcro no artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que há nos autos 

interesses de menores e incapazes.

Intime-se o inventariante para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir com o 

determinado à fl. 203/204, notadamente à apresentação das certidões de 

débitos fiscais, sob pena de remoção da inventariante.

Outrossim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e as Fazendas 

Públicas nacional, estadual e municipal para que se manifestem sobre o 

auto de avaliação de fls. 211/212.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91569 Nr: 920-68.2016.811.0086

 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: Ugolini Pneumáticos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ferreira de Souza EPP - (Gold Tire - 

Industria e Comercio de Moldes E Maquinas)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Favretto - OAB:MT 

19.690, JULIANE DESTRI NEGRETTI - OAB:MT 20028/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TADEU 

FERNANDEZ GEMINIANI - OAB:264338, Thadeu Brito de Moura - 

OAB:82.972 / SP

 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por UGOLINI PNEUMÁTICOS LTDA em face de LUIZ 

FERREIRA DE SOUZA EPP, todos devidamente qualificados nos autos. [...] 

Analisando aos autos, tenho que a preliminar de incompetência do juízo 

merece ser reconhecida. Explico. A parte autora pleiteia pela aplicação 

pelo Código de Defesa do Consumidor em seu favor, notadamente no que 

concerne à aplicação do disposto no artigo 101, inciso I, da Lei nº 

8.078/90, o qual disciplina que a ação de responsabilidade civil do 

fornecedor de produtos e serviços poderá ser proposta no domicílio do 

autor. Entretanto, a parte requerente no caso em apreço não se trata de 

consumidor final do produto, uma vez que adquiriu o produto da autora 

com a finalidade de desempenhar sua atividade empresarial, qual seja, a 

recapagem de pneus, bem como não apresenta situação de 

vulnerabilidade, ocasião em que não deve incidir o Código de Defesa do 

Consumidor. [...] Desse modo, com fulcro no artigo 53, inciso III, alínea a, 

do Código de Processo Civil, reconheço a competência da Comarca de 

Sorocaba/SP para processar e julgar a presente ação, uma vez que 

naquela comarca está localizada a sede da pessoa jurídica requerida e, 

por consequência, determino a remessa dos autos àquela Comarca. 

Aguarde-se o decurso do prazo para recurso, o que deverá ser 

certificado nos autos e, em seguida, os autos remetidos à Comarca de 

Sorocaba/SP, com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 21867 Nr: 127-52.2004.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Daniel Faccio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inlogs Logística LTDA, Denofa do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fabio Fiel Pavoni - 

OAB:MT 6.525, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:MT/ 3.551, 

Ronimárcio Naves - OAB:MT 6525

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010288-67.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DIAS DA SILVA OAB - MT0010846A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA DE FATIMA MELDOLA RIBEIRO MENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010288-67.2013.8.11.0086. REQUERENTE: HERBERT COSTA THOMANN 

REQUERIDO: MARINA DE FATIMA MELDOLA RIBEIRO MENDES Vistos etc. 

Intime-se as partes acerca do retorno dos autos, em nada sendo 

requerido arquivem-se os autos. Cumpra-se. NOVA MUTUM, 20 de junho 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-21.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE ALCANTARA RUFINO RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULARES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010067-21.2012.8.11.0086. REQUERENTE: MARINA DE ALCANTARA 

RUFINO RIBAS REQUERIDO: TIM CELULARES S/A Vistos etc. Intime-se a 

parte para informar se concorda com os valores informados em Id. 

13440492, no prazo de 05 dias, declarando nos mesmo autos os valores 

que entende incontroversos, sob pena do silencia caracterizar a quitação. 

Cumpra-se. NOVA MUTUM, 20 de junho de 2018. Cássio leite de Barros 

Netto/Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-77.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

D M ROMERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILCIMARA APARECIDA DO PRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

Vistos etc. Intime-se o réu para juntar comprovante de pagamento sob 

pena de execução. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000407-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE CRISTINA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA SILVA QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000407-15.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSELAINE CRISTINA LOPES REQUERIDO: MARIA 

EDUARDA SILVA QUEIROZ Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença 

nos termos do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a 

classificação no Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários 

advocatícios por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no 

primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000741-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA (EXEQUENTE)

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA GONSALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000741-83.2017.8.11.0086. EXEQUENTE: CONCRELUCAS CONCRETOS 

USINADOS LTDA, CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA 

EXECUTADO: VERONICA GONSALVES DA SILVA Vistos etc. Ante a 

certidão do gestor certificando o suposto extravio do AR. Designe-se 

nova audiência preliminar. NOVA MUTUM, 20 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL DA COSTA (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, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1001011-73.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 19.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

23/01/2019 Hora: 15:20 REQUERENTE: MAXWELL DA COSTA Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A 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, 20 de junho 

de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE MARIA ROSA KOLODZIEJ 

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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001055-92.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SAM NELSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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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: 1001055-92.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.271,68 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

29/01/2019 Hora: 17:40 REQUERENTE: SAM NELSON DA SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - MT24738/O 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: TRAVESSA L, 1731, DOM BOSCO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-500 Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S 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, 20 de junho de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ 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: 8010489-88.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IONE MARIANA DIAS ATAIDE (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:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010489-88.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: IONE MARIANA DIAS ATAIDE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 20 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106563 Nr: 4176-82.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel da Silva Leite, Luciana Guimarães 

Veloso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 

18.701

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para:1) CONDENAR o réu Daniel da Silva Leite, devidamente qualificado às 

fls. 05, pela prática dos crimes previstos pelos artigos 33 da Lei 

11.343/06; 12 da Lei 10.826/03; e 180, caput, do Código Penal, por duas 

vezes, todos na forma do artigo 69 do Código Penal;2) ABSOLVER, com 

fulcro no artigo 386, II do CPP, o réu Daniel da Silva Leite da acusação 

quanto à prática do crime previsto pelo artigo 35 da Lei 11.343/06;3) 

ABSOLVER, com fulcro no artigo 386, VII do CPP, a ré Luciana Guimarães 

Veloso de todas as acusações que lhe foram imputadas na denúncia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112723 Nr: 110-25.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Silva de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janisley Broetto Alves - 

OAB:MT 24.330/O, Marcio Ronaldo de Deus da Silva - OAB:MT 

13.171, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de reabertura da 

instrução criminal formulado pela Defesa, e tendo em vista que os 

memoriais escritos da Acusação já encontram-se devidamente acostados, 

determino a intimação do causídico constituído pelo acusado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresentar memoriais finais escritos.Com a 

juntada da referida peça, tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença.Intime-se.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112936 Nr: 249-74.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gustavo Almeida Ormond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 Em resumo, para fins de publicação desta sentença: JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu LUIZ 

GUSTAVO ORMOND pela prática do crime previsto pelo artigo 33, §4º, c.c. 

art. 40, III, da Lei 11.343/06 à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em 

regime inicial aberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade 

desta sentença.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 84492 Nr: 1675-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequias Bueno de Quadros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 Vistos.

Consta manifestação do Ministério Público acerca do direito a remição do 

reeducando referente aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, 

novembro e dezembro de 2017 e janeiro e fevereiro de 2018, bem como a 

realização de novo cálculo para constar a remição (fls. 253/254).

A defesa por sua vez, requereu a progressão do regime de pena do 

reeducando por entender que com o direito de remir, aliado ao tempo de 

cumprimento da pena em regime mais gravoso, já transcorreu o lapso 

temporal de cumprimento no referido regime, pugnando pela expedição do 

alvará referente aos valores depositados pela empresa Commuserv em 

nome próprio. Requereu ainda a remição de 68 (sessenta e oito) dias 

referente aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e 

dezembro de 2017 e janeiro e fevereiro de 2018, bem como remição de 08 

(oito) dias referente ao mês de abril de 2018 e 17 (dezessete) dias 

referente aos meses de março e maio de 2018 e em caso dessas últimas 

não terem sido juntadas aos autos, seja a Cadeia Pública local oficiada 

para encaminhar tais planilhas.

 Decido.

De proêmio, em consonância com as partes e com fulcro no artigo 126, da 

LEP, DECLARO REMIDOS da pena do reeducando 68 (sessenta e oito) 

dias referentes aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro 

e dezembro de 2017 e janeiro e fevereiro de 2018.

Ademais, elabore-se novo cálculo de pena, considerando a remição ora 

declarada e após, considerando o pedido de progressão de regime às fls. 

263/271, bem como das planilhas juntadas às fls. 256 (abril/2018) e 262 

(março/2018), vistas ao Ministério Público.

Em seguida, vistas a defesa para se manifestar acerca do cálculo de pena 

e após, conclusos para deliberação.

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública desta Comarca, solicitando 

informações acerca de eventual trabalho/estudo desempenhado pelo 

apenado no mês de maio de 2018 e, em caso positivo, seja a respectiva 

planilha encaminhada a este Juízo para sua posterior juntada.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115307 Nr: 1496-90.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Brescansin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Éden Luvisa da Rocha - 

OAB:MT/19.731, Rafael Angelo Dal Bo - OAB:MT/20.240

 Cumpra-se, na forma deprecada.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 

11/10/2018, às 17h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000197-89.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SALETE BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000197-89.2018.8.11.0012. 

AUTOR: MARIA DA SALETE BEZERRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. A autora alega ser hipossuficiente e, portanto, 

fazer jus à benesse da gratuidade judiciária, juntando, como forma de 

comprovar a alegada necessidade, tão somente a declaração de 

hipossuficiência. Nesta senda, o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, 

dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. Já o art. 99 § 2º do CPC 

autoriza ao juiz determinar à parte a comprovação do preenchimento dos 

referidos pressupostos, antes de apreciar o pedido de gratuidade, 

mormente porque, conquanto a hipossuficiência alegada pela pessoa 

natural seja presumida, à exegese do art. 99, §3º do CPC, referida 

presunção é “juris tantum”, e, assim, desde que necessário, exige a prova 

do alegado. Dessa maneira, antes de apreciar o pedido de justiça gratuita, 

e sem prejuízo de outras determinações que entenda necessárias para a 

aferição da real situação econômica da parte autora, determino que seja 

ela intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia de 

sua última declaração de imposto de renda, extratos dos 3 (três) últimos 

meses de suas contas bancárias, 3 (três) últimas contas de energia do 

imóvel de sua residência ou quaisquer outros documentos de que 
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dispuser para comprovar a hipossuficiência sustentada, sob pena de 

indeferimento da benesse vindicada. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 12 de junho de 

2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86629 Nr: 515-26.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISLENE AMELIA DOS SANTOS - 

OAB:31.434/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALINE MENDANHA BORGES, Cpf: 

03610668130, Rg: 5822916, Filiação: Ivanilde Mendanha de Souza e Divino 

Borges Coelho, data de nascimento: 14/03/1990, natural de Nova 

Xavantina-MT, solteiro(a), assistente administrativo. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,@Opcao_inciso, do CPC, 

pois esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo 

para tanto que manifeste-se no feito, informando o endereço atual e 

correto em que reside, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, III do CPC..

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 14 de junho de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105040 Nr: 3264-79.2018.811.0012

 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: VALDIVINO UMBELONO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MASSIMINIANO FERNANDES 

BILIU - OAB:45.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diversamente do quanto sustentado na inicial, o artigo 109, parágrafos 3º 

e 4º, da Constituição Federal determina que, quando a comarca não for 

sediada por Justiça Federal, as causas previdenciárias ou de outra 

natureza, desde que haja permissão legal, serão julgadas por juiz 

estadual.Em que pese não haver Justiça Federal nesta Comarca, este 

juízo estadual não tem competência para processar e julgar mandado de 

segurança contra empresa concessionária de serviços públicos de 

energia elétrica no exercício de função federal delegada, por falta de 

previsão legal específica.Assim, demonstrada se encontrada a 

competência absoluta, em razão da pessoa, portanto, improrrogável, 

motivo pelo qual DECLINO da competência e determino a remessa dos 

autos à Justiça Federal para devidas providências e com as homenagens 

de estilo.Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78548 Nr: 1094-08.2016.811.0012

 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: SAMUEL CORANDIM BRITO REPRESENTADO POR 

REGINA MARIA CORANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, na forma do inciso I do artigo 487 do CPC, RESOLVO o 

mérito para JULGAR PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial da 

presente ação, nos termos dos artigos 20 da Lei 8742/93 e 203 da 

Constituição da República, condenando o requerido INSS a pagar à parte 

autora o benefício previdenciário de amparo social - LOAS, no valor de um 

salário mínimo por mês, devido a partir da data do requerimento 

administrativo (DIB : 18/02/2016) até o falecimento do menor (DIP: 

23/10/2016). salvo as parcelas já prescritas, nos termos da súmula 85 do 

STJ. Em relação às prestações em atraso incidirão correção monetária e 

juros de mora.Correção monetária e juros de mora conforme novo 

regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, no qual fixou o 

IPCA-E como índice de atualização monetária a ser aplicado a todas as 

condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Juros moratórios 

conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal. CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento de 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do art. 85 

e seguintes do NCPC.ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso I do § 3 do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários 

mínimos.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido 

arquivem-se.Publique-se, Intimem-se. Cumpra-se, providenciando-se e 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78005 Nr: 877-62.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVINA FRANÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, resolvo o mérito e julgo procedentes os embargos, homologando os 

cálculos apresentados na inicial, no valor de R$ 11.163,82 em favor da 

parte exequente e R$ 1.085,89, relativos aos honorários 

advocatícios.Transitada em julgado a presente decisão, expeça-se, nos 

autos principais (Código 67756), o necessário RPV/Precatório, que deverá 

ser feito nos moldes do art. 534, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo 

Civil:I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa 

de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de 

obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente.Depois de informado o 

pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) alvará(s) para levantamento 

da quantia depositada.Condeno a parte embargada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, atenta às disposições 

do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.Suspendo a cobrança da condenação pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, em razão da parte embargada ser beneficiária da assistência 

judiciária gratuita.Traslade-se a presente decisão para os autos em 

apenso.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70819 Nr: 1032-02.2015.811.0012
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

PEIXOTO - OAB:33.844-PR, RENATA GABRIELA KUSS - OAB:60.236-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 Destarte, considerando que foram satisfeitas as exigências legais, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente 

a pretensão deduzida na inicial e defiro o pedido de habilitação de crédito 

hipotecário formulado pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL – PREVI, devendo ser observada a preferência 

legal contida no art. 186 do CTN.Procedam-se as anotações necessárias, 

trasladando-se a presente decisão para os autos em apenso.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o decurso do prazo legal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103565 Nr: 2355-37.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por ordem superior e como a intimação do Ilustre causídico 

foi em 23/05/2018, sendo que o prazo encerra dia 19/06/2018 ref. 13 e 

que no r. despacho foi concedido o prazo de 15 dias, sendo que a guia foi 

expedida em 23/05/2018 e teve o seu vencimento em 04/06/2018, asssim, 

conforme petição de ref. 14, solicito ao departamento de controle de 

Arrecadação o parce lamento das custas dos autos 

2374-43.2018.811.0012, conforme determinado no r. despacho de ref. 

5.________________________Leide Vilela Neves, Gestora Judiciária da 

2ª Vara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103620 Nr: 2387-42.2018.811.0012

 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: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por ordem superior e como a intimação do Ilustre causídico 

foi em 23/05/2018, sendo que o prazo encerra dia 19/06/2018 ref. 13 e 

que no r. despacho foi concedido o prazo de 15 dias, sendo que a guia foi 

expedida em 23/05/2018 e teve o seu vencimento em 04/06/2018, asssim, 

conforme petição de ref. 14, solicito ao departamento de controle de 

Arrecadação o parce lamento das custas dos autos 

2351-97.2018.811.0012, conforme determinado no r. despacho de ref. 

5.________________________Leide Vilela Neves, Gestora Judiciária da 

2ª Vara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34468 Nr: 541-68.2010.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANDIDA DA SILVA LIMA

 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:

 Trata-se de impugnação à execução apresentada à f. 164 pelo executado 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, em face de Maria Candida da 

Silva Lima, todos qualificados nos autos.

Argumenta que a parte exequente, ao elaborar os cálculos, não deduziu o 

benefício de Amparo Social à Pessoa Portadora de Deficiência – LOAS 

que recebia anteriormente, sendo que o pagamento de ambos os 

benefícios (LOAS e aposentadoria rural por invalidez) no mesmo período é 

indevido, por não se cumularem, motivo pelo qual pugnou pelo excesso de 

execução.

Pugnou pela homologação dos valores de R$ 45.839,65, referente aos 

benefícios em atraso e R$ 770,95, referente aos honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte exequente apresentou petição à fl. 170.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

O art. 525, inciso V, §4º, do Código de Processo Civil dispõe que: “quando 

o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia 

quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de 

imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo 

discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Em simples observância a impugnação apresentada pela autarquia, 

verifico que esta não apresentou memorial discriminado e atualizado dos 

valores que entende devidos, apenas mencionando a quantia que entende 

ser a correta.

Assim, os valores apresentados pela autarquia não merecem ser 

homologados, em virtude da ausência de planilha atualizada.

 Em contrapartida, verifico que a parte executada informou que a 

exequente recebia benefício assistencial ao idoso (LOAS) antes da 

concessão de aposentadoria rural, conforme se observa da relação de 

créditos de fls. 165/166.

Ao analisar os documentos juntados às fls. 165/166, verifico que o 

benefício LOAS da exequente foi cessado em 26/04/2011.

Assim, entendo que a planilha apresentada pela exequente merece parcial 

reforma, uma vez que não deduziu, até o período de 26/04/2011, o 

benefício previdenciário LOAS recebido administrativamente.

Em verdade, considerando que os benefícios LOAS e aposentadoria rural 

são inacumuláveis (art. 20, §4º, da lei n. 8.742/93), tenho que a dedução 

deve ser realizada, sob pena de excesso de execução e dano ao erário.

Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação à execução de fl. 164 

e determino a intimação da parte exequente para corrigir a planilha 

apresentada às fls. 160/161, a fim de alterar a data da DIB para 

27/04/2011.

Após, vista à executada e tornem conclusos para homologação dos 

cálculos.

Sem custas e honorários.

Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68146 Nr: 2876-21.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a impugnação à execução de fls. 69/74, para o 

fim de homologar os cálculos apresentados à fl. 75.Condeno a parte 

exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito 

econômico obtido, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.Em sendo a 

parte beneficiária da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança pelo 

prazo de cinco anos ou até quando a parte não mais fizer jus ao 

benefício.Desta forma, expeça-se o competente RPV e/ou Precatório, no 

valor apresentado pela executada: R$ 14.488,75, em favor da parte 

exequente e R$ 1.354,49, referente aos honorários advocatícios.Advirto 

ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito nos 

moldes do art. 534, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil:I - 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa 

de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de 
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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.Intimem-se. Cumpra-se, 

expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 20931 Nr: 2928-95.2006.811.0012

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDEMARINO BAVARESCO, 

ELISABHETA GABRIELLA BAVARESCO, MARIA SELMIRA BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MADALENA DA 

ASSUNÇÃO - OAB:3971/MT, MIRIAN LUCIA HONORATO - 

OAB:14602-A/MT, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:2.311-MT, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - OAB:2311-MT, 

SALMA REGINA FLORÊNCIO DE MORAIS - OAB:15.036/GO, SANDRO 

LUIS COSTA SAGGIN - OAB:5734/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo improcedente o pedido inicial e condeno o embargante 

ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários 

advocatícios, que, em atendimento as disposições do art. 85 e seguintes 

do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa.Após o decurso do prazo legal, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60606 Nr: 1708-52.2012.811.0012

 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: MARIA DE LOURDES MARIANO DE BRITO

 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:

 Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.Em razão da gratuidade da justiça deferida, suspendo a 

cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até quando a parte não fizer 

mais jus ao benefício. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao INSS para 

cessação de eventual benefício implantado em razão da sentença 

anteriormente proferida nestes autos,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99853 Nr: 394-61.2018.811.0012

 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: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIA DA CONCEIÇÃO MORAIS LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Tendo em vista que a parte requerida possui interesse em audiência de 

conciliação, determino que o ato solene seja designado com a maior 

brevidade possível.

 Intimem-se as partes para comparecerem a audiência de conciliação 

acompanhadas de seus advogados.

Providencie-se o necessário para a realização da Sessão de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105018 Nr: 3256-05.2018.811.0012

 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: ASV, MFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÀJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de juntar aos autos o termo do acordo extrajudicial, sob pena 

de indeferimento da inicial.

Intime-se. Cumpre-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010372-91.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI PEREIRA LUKASZESKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DE SOUZA BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista que a parte executada foi 

devidamente intimada (Ids. 13259013 e 13274974) a efetuar o pagamento 

de sua obrigação, no entanto, deixou que o prazo transcorresse sem 

nenhuma manifestação, encaminho intimação para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, a parte exequente junte os cálculos de atualização da dívida. 

Decorrido o prazo para manifestação, remetam-se os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on-line (Id. 12629352). O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 20 de junho de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010496-45.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

J M DE MATOS SILVA E CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENJA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA 

CAMINHOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO FINOTTI FERREIRA OAB - GO35039 (ADVOGADO)

MARILUCI SOUSA BUENO OAB - GO13385 (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 13430617), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 13430628, no valor de R$=5.468-64= (cinco mil 

quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), 

devidamente atualizado até o dia 29/05/2018 e acrescido da verba de 

sucumbência. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem 

comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista 

no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 20 de 

junho de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000034-46.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:
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ZENILDA LOURENCO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLANALTO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ DARIO DE OLIVEIRA OAB - GO13226 (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 13492688), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 13492708, no valor de R$=6.609,08= (seis mil 

seiscentos e nove reais e oito centavos), devidamente atualizado até o dia 

05/06/2018. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem 

comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista 

no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 20 de 

junho de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010395-71.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAINE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA MENDANHA BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença (Id. 13754016), encaminho intimação ao autor para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que 

extrapolado o prazo sem manifestação os autos serão arquivados por 

inércia da parte. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 20 

de junho de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000151-03.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 14 de agosto de 

2018, às 08h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 20 de junho de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-45.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO NAVES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO DE GOIAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EUGENIO DE CASTRO POZZOBOM OAB - GO26557 (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o aditamento à inicial 

apresentado pela parte promovente (Id. 13759714), encaminho intimação 

ao promovido, na pessoa de seu advogado, para conhecimento. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 20 de junho de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010513-13.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA GRESPAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (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 NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010513-13.2016.8.11.0012; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANGELA GRESPAN Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme autoriza o 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação 

reclamatória proposta por ANGELA GRESPAN em face de BANCO 

BRADESCO S.A. É cediço, no estudo da teoria geral do processo civil, que 

para a formação da lide processual, faz-se necessário o preenchimento 

de determinadas condições, também conhecidas como condições da 

ação. Tais requisitos são necessários desde o momento inicial, para que o 

juízo chegue a um convencimento acerca do mérito, consubstanciado em 

uma sentença. São condições da ação: possibilidade jurídica do pedido; 

interesse de agir e a legitimidade das partes. O art. 3.º do Código de 

Processo Civil assim enuncia: Art. 3º Para propor ou contestar ação é 

necessário ter interesse e legitimidade. Em análise detida dos autos, 

vislumbro que o autor propôs ação em face do banco reclamado, todavia, 

a empresa que a parte reclamante contratou os serviços (assinaturas de 

revistas), é a EDITORA GLOBO. In casu, diante dos documentos juntados, 

resta-se comprovado que há desacordo comercial entre a reclamante e a 

Editora Globo. Sendo o banco Reclamado apenas responsável em realizar 

o cumprimento dos serviços bancários que lhe são solicitados, tanto que 

os débitos referidos, como dito e demonstrado na exordial, não advém do 

banco, e sim oriunda da relação de consumo entra a Reclamante e a 

Editora Globo. Portanto, o reclamado é parte ilegítima para figurar no polo 

passivo da presente ação, tornando ineficaz a peça exordial e, por 

conseguinte, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito. 

Ademais, vejamos o que bem preceitua o artigo 485, inciso VI do Código 

de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual; Assim, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do reclamado. Isto 

posto, e com fulcro no inc. VI do art. 485 do Novo Código de Processo 

Civil, opino pela EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ante o 

reconhecimento da ilegitimidade passiva. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010479-38.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIS MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010479-38.2016.8.11.0012; Valor causa: R$ 9.118,75; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 
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CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALDINEIS MARTINS DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC/2015. Noticia o autor que é cliente da C&A 

MODAS LTDA, por meio do cartão de crédito n.º 4282 6706 9476 5018, 

desde maio de 2014, sendo que a administradora do referido cartão é o 

banco reclamado. Informa que no dia 01/11/2015 firmou acordo com o 

reclamado, solicitando um parcelamento dos valores pendentes, ficando a 

dívida parcelada em 07 (sete) vezes no valor de R$ 173,95 (cento e 

setenta e três reais e noventa e cinco centavos) cada parcela. Alega que 

o banco Reclamando enviou o boleto referente à parcela de nº 06 (seis) 

com data errada - 18/04/2015, tendo em vista o certo seria 18/04/2016, 

porém o reclamante não observou que a data de vencimento estava 

incorreta, e efetuou o pagamento no dia 15/04/2016, contudo, não recebeu 

o boleto referente a parcela de nº 07 (sete), ocasionado assim 

indevidamente a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção 

ao crédito em 12/05/2016. Em suma, a parte ré, em contestação alega que 

o reclamante 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. Após análise dos autos se 

verifica que no comprovante de pagamento juntado pelo autor, referente a 

parcela 6/7, consta como data de VENCIMENTO: 18/04/2015 e data de 

PAGAMENTO: 15/04/2016. Portanto, em tese, o autor pagou (dia 15) a 

referida parcela com 03 (três) dias antes do vencimento. Em que pese o 

suposto atraso de pagamento considerando a data inicial (dia 11) e erro 

na emissão do boleto (dia 18), o autor confirma os fatos alegados e 

pagamento da 6º parcela do acordo (Id 7943240), sendo inclusive o 

reclamado recebeu e aceitou o pagamento. Ocorre que, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial, significando dizer que 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. 

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, comprovado os 

alegados da inicial, a declaração da inexigibilidade da dívida da 6º (sexta) 

parcela, é medida que se impõe, vez que o autor comprovou pagamento. 

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 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 inexigível a dívida da 6º 

(sexta) parcela; - DETERMINAR ao Reclamado para, em 10 dias, retirar o 

nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente aos débitos do 

presente feito; - DETERMINAR que o reclamado forneça o último boleto, 

referente a 7ª (sétima) parcela do acordo realizado no valor de R$ 173,95 

(cento e setenta e três reais e noventa e cinco reais) para pagamento, 

acrescidos de correção monetária pelo INPC-IBGE e juros de mora de 

1,0% ao mês, a contar do vencimento, vez que o reclamante poderia ter 

depositado judicial o respectivo valor, para não incorrer nesses 

acréscimos, e não o fez; - 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. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto [1]Nesse sentido, a súmula n. 

362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000152-85.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FILIPE CONDE NETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 14 de agosto de 

2018, às 09h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 20 de junho de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-41.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LG VIDRACARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (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 NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010440-41.2016.8.11.0012; Valor causa: R$ 20.721,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LG VIDRACARIA LTDA - ME Parte Ré: 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. 

Preliminares. - Da Inépcia da Inicial. A preliminar arguida pela reclamada se 

confunde com o mérito e com ele será analisada. - Da ilegitimidade 

Passiva. Entendo pela rejeição da preliminar, uma vez que as cártulas 

anexadas aos autos demonstram a compensação das mesmas perante o 

Banco da reclamada, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo 

da presente reclamação. MÉRITO Pretende o autor receber indenização 

pelos danos morais e materiais por conta da atitude ilícita do Reclamado. 

Aduz a parte autora que foi vítima de um furto em 09/12/2015, no qual 

foram subtraídos vários cheques seus e de terceiros. Alega que os 

referidos cheques foram compensados pelo banco, mesmo sendo nominal 

e pós datado, e tendo sido solicitada ao banco em 11/12/2015, a sustação 
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de tais títulos. O Reclamado defende que não foi responsável pelos fatos 

narrados na exordial, porque é de conhecimento geral que o cheque é 

uma ordem de pagamento à vista, não podendo o banco se eximir de 

recebê-lo quando da sua apresentação e que não estão presentes os 

pressupostos da responsabilidade civil. Requer, ao final, a improcedência 

da ação. Pois bem. A parte autora comprovou suficientemente que 

registrou 1º Boletim de Ocorrência (Id 7942695 – na data do furto) e 2º 

Boletim de Ocorrência (Id 7942706 – com a relação dos cheques furtados, 

conforme exigência das instituições financeiras), bem como informou ao 

Banco reclamado o furto (Id 7942722), requerendo a sustação da folha de 

cheque N. 000503 emitido pela cliente NELSINA PEREIRA DE OLIVEIRA 

CARLOS. Com efeito, à hipótese em testilha, aplicam-se as disposições da 

Lei Consumerista, comparecendo a instituição Reclamada como 

fornecedora de serviços e a parte Reclamante como consumidor final, 

razão pela qual, segundo inteligência do art. 14 do CDC, eventuais danos 

causados a esta devem ser respondidos de forma objetiva pela 

Reclamada, independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta. 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, e não 

tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos 

causados a parte Reclamante. Com efeito, a figura do cheque pré-datado 

não está prevista na legislação pátria, no entanto, quando da sua emissão 

estabelece-se uma data futura para depósito, compreende-se que foi 

resultado de um acordo de vontade entre as partes. Assim, conforme 

mencionado, ainda que o cheque represente ordem de pagamento à vista, 

uma vez convencionada data posterior para o pagamento, ela deve ser 

observada, gerando responsabilidade para a parte que a descumprir, 

inclusive pelo dano moral daí decorrente, que é in re ipsa, em consonância 

com a jurisprudência pacificada pela Súmula 370 do STJ: “Caracteriza 

dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado”. Nesse 

passo, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da parte Reclamada 

e o dano alegado pela parte Reclamante, restou caracterizado o dever de 

indenizar o dano moral suportado. Ademais, para a caracterização do 

dano moral, por se tratar de algo imaterial, conquanto se encontra ínsito na 

própria ofensa, desnecessária a prova de prejuízo, pois possui natureza 

compensatória, atenuando de maneira indireta as conseqüências da 

conduta culposa praticada pela Reclamada, afigurando-se inviável a 

exigência da prova do efetivo dano, pois isso decorre do próprio fato, de 

acordo com as regras de experiência comum. Agiu em erro o requerido ao 

negligenciar a conferência da assinatura lançada no verso do cheque e o 

respectivo CNPJ, além do desrespeito ao prazo pós datado constante na 

cártula. Quanto aos danos materiais, restaram comprovadas as 

compensações antecipadas de 02 (dois) cheques de emissão da cliente 

Fernanda Gomes Castilho, através do extrato bancário (ID 7942682) e 

cártulas (ID 7942711), perfazendo o total de R$ 416,00 (quatrocentos e 

dezesseis reais). Situação oposta se verifica quanto a cártula emitida pela 

cliente NELSINA PEREIRA DE OLIVEIRA CARLOS, posto que, embora 

conste nos autos comunicado ao banco reclamado para sustar a folha de 

cheque N. 000503, não há prova da alegada compensação indevida. 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: 

- CONDENAR a parte reclamada, a ressarcir os danos materiais 

acarretados à autora no importe de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis 

reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, ambos a partir do efetivo desembolso; - CONDENAR a 

Reclamada a ressarcir os danos morais ocasionados à autora, 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. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 

362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-10.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (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 NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000211-10.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELIANE SILVEIRA DIAS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do NCPC/15. Preliminar. - 

Da Revelia A Reclamada, embora devidamente citada (Id 10952056), 

deixou de comparecer na audiência de conciliação (Id 1456675), tampouco 

justificou sua ausência no prazo legal, tendo apresentado contestação (Id 

11533094), razão pela qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, 

reconheço a revelia. Mérito. Noticia a parte Reclamante que é cliente da 

reclamada, linha telefônica (66) 99987-8761, pelo modo pré-pago, plano 

VIVO CONTROLE. Aduz que no mês de abril de 2017 ao tentar utilizar o 

plano contratado pela reclamada, foi surpreendida com o bloqueio dos 

serviços em sua linha telefônica. Diante disso, a reclamante ligou para a 

central de atendimento VIVO, no número *8486 por diversas vezes para 

tentar entender o porquê do bloqueio dos serviços contratados 

(protocolos n.º 20174042019773, n.º 20174042040984 e n.º 

20174042124336), tendo o atendente justificado que o bloqueio se deu em 

razão da falta de pagamento da fatura com vencimento para o dia 10 de 

fevereiro de 2017, no valor de R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e 

quatro centavos). Ocorre que a referida fatura foi quitada em 02/03/2017. 

Alega que apesar de informar a atendente, por inúmeras vezes (protocolo 

n.º 20174109410341, 20174151290822, n.º 20174151320886, 

20174245134620 e n.º 20174246380602 e enviar os comprovantes de 

pagamento para a reclamada via email, a linha continuou bloqueada até a 

distribuição da presente demanda. Não bastando a linha telefônica 

bloqueada, a reclamada continuou enviando faturas de cobrança dos 

meses seguintes sem haver prestação de serviço, e ainda surpreendida 

com a existência de registro negativo nos órgãos de proteção ao credito, 

junto à empresa reclamada, no valor de R$ 108,44 (cento e oito reais e 

quarenta e quatro centavos), referente ao contrato n. 2123914144, 

pertinente a dívida com vencimento em 10/02/2017, fato este que lhe 

causou inúmeros dissabores e transtornos. Em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, cabe à parte requerida comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afasta a obrigação do comparecimento 

do demandado, salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 

da Lei nº 9.099/95 que: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz”. Da análise dos autos, restou incontroversa 

a situação narrada na exordial pela parte Reclamante, haja vista que a 

Reclamada REVEL, apresentou apenas uma contestação genérica, não 

impugnando especificadamente os fatos aduzidos pela autora, e tampouco 

os protocolos colacionados na exordial. Preconiza o artigo 373, II do NCPC, 

que incumbe à parte Reclamada corroborar aos autos fatos impeditivos, 
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modificativos ou extintivos do direito do Autor. 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. Ademais, a autora comprovou nos autos o pagamento em 

02/03/2017 (Id 10609895), embora com atraso, a fatura com vencimento 

em 10/02/2017, no valor de R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e quatro 

centavos). No qual, a reclamada, após quitação, deveria regularizar os 

serviços de telefonia, não o fez. Assim, não comprovada o pagamento da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Por conseguinte, inexigível a cobrança das faturas com vencimento em 

10/05/2017 e 10/06/2017 por se referirem a períodos que a autora já se 

encontrava com a linha telefônica bloqueada, desde abril/2017. Quanto 

aos danos morais, não há se olvidar que a conduta ilícita da parte 

Reclamada, que privou indevidamente a parte Reclamante de usufruir 

serviço que nas circunstâncias se revela essencial para o usuário, 

demonstrando o completo descaso para com a figura do consumidor, que 

buscou a solução do problema, acarretou-lhe transtornos que superam os 

pequenos inconvenientes que se há de tolerar no cotidiano, sendo tudo 

isso passível de indenização. Desta feita, comprovada a prática do ato 

ilícito perpetrado pela demandada, surge daí o dever de indenizar, porém 

não nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, 

em seu favor, ilícito enriquecimento. 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. Posto isso, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos iniciais, extinguindo 

o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR inexigível o 

débito mencionado na inicial; - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 

dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao 

débito do presente feito; - DECLARAR inexigível a cobrança das faturas 

com vencimento em 10/05/2017 e 10/06/2017, por se referirem a períodos 

que a linha telefônica estava bloqueada; - 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. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto [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: 1000138-38.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZINHO DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000138-38.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 10.219,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUIZINHO DE OLIVEIRA 

LIMA Parte Ré: REQUERIDO: OI 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 NCPC/15. Trata-se de RECLAMAÇÃO, COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, proposta por LUIZINHO DE OLIVERA LIMA em desfavor de OI 

S.A., todos qualificados. Em síntese, alega a parte promovente que sua 

pretensão era cancelar o serviço de internet Banda Larga contratado com 

a requerida, diante de sua insatisfação com a qualidade do serviço 

prestado. Sustenta que, em contato telefônico (SAC protocolo 

2017728696297) em 03/03/2017, foi convencido a permanecer com os 

serviços, diminuindo-se as cobranças mensais, que ficariam em R$ 123,07 

(cento e vinte e três reais e sete centavos). Alega que, diversamente do 

que ficou estabelecido, a operadora promovida continuou a cobrar 

faturamentos no valor de R$ 193,00 (cento e noventa e três reais), que 

menciona ser indevido por não corresponder aos valores ajustados, 

conforme serviço ativado com o protocolo de n. 2017342785115. Aduz o 

reclamante que solicitou a visita do técnico da reclamada e o mesmo por 

diversas vezes tentou resolver o problema, porém não teve êxito. Afirma 

que, após várias tentativas de cancelar o serviço administrativamente 

(29/03/2017 - protocolo n.º 2017728696297; 31/03/2017 - protocolos n.º 

2017343720181 e n.º 2017443724208), não obteve êxito, motivo pelo qual 

ajuizou a presente ação. Em suma, na defesa a Reclamada alega que os 

valores cobrados estão corretos, que não foi detectada nenhuma 

irregularidade, que a cobrança realizada refere-se à utilização do serviço 

adequadamente prestado, e por assim, afirma não ter cometido qualquer 

ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. 

Pois bem. Insta consignar que em sede de audiência de instrução e 

julgamento a testemunha sra. VALDERESA GARCIA DE OLIVEIRA, relata 

que por algumas vezes acompanhou os técnicos na residência do autor, e 

mesmo assim a internet não funcionou. Aduz que em determinado 

momento o autor cortou os fios de acesso da internet à sua residência (Id 

11590350). Restou comprovado nos autos que por inúmeras vezes o 

autor solicitou o cancelamento dos serviços, porém sem êxito, haja vista 

que foram informados todos os números de protocolos do cancelamento. 

Assim, tenho que assiste razão à parte Reclamante, uma vez que a 

Reclamada não impugnou especificadamente os fatos aduzidos pelo 

reclamante, não logrando êxito em demonstrar que os serviços de internet 

foram utilizados e fornecidos dentro da regularidade contratada. Assim, 

resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da Reclamada. 

Trata-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, restando 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva 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, e não 

tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos 

causados a parte Reclamante. Já 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. Assim, 

os danos morais são devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, 

diante de todo o desgaste, de todo o transtorno, da sensação de 

impotência, da humilhação, experimentados pelo consumidor, na via crucis 

que percorreu, tentando solucionar o impasse. Quanto aos danos 

materiais, não merece prosperar, pois não restou comprovado nos autos o 

pagamento das cobranças indevidas. De forma, que não há como declarar 

a inexistência de qualquer relação contratual entre a reclamada e o autor, 

desde janeiro/2017, vez que o reclamante noticia na exordial: “(...) em 

contato telefônico (SAC protocolo 2017728696297) em 03/03/2017, foi 

convencido a permanecer com os serviços, diminuindo-se as cobranças 

mensais, que ficariam em R$ 123,07 (cento e vinte e três reais e sete 

centavos)”. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do NCPC, opino 

pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE da pretensão contida na 

inicial para: - RATIFICAR os efeitos da liminar deferida (Id 10228602); - 

DECLARAR inexistente as cobranças das faturas: a) mês de abril de 

2017, no valor de R$ 193,77 com vencimento para o dia 24/04/2017, e b) 

mês de maio de 2017 no valor de R$ 166,37 com vencimento para o dia 

24/05/2017; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, 
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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. ÍTALO 

OSVALDO ALVES DA SILVA Juiz Substituto [1]Nesse sentido, a súmula n. 

362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010117-70.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MARTINS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 8010117-70.2015.8.11.0012 EXEQUENTE: 

SERGIO MARTINS DE SOUZA EXECUTADO: OI S/A C E R T I D Ã O Com 

base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos seguintes 

termos: Tendo em vista a manifestação da parte executada (Id. 9733268), 

encaminho intimação ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta. Decorrido o prazo supra, encaminhem-se os autos conclusos 

para análise da MMª. Juíza. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina 

/ MT, 9 de novembro de 2017. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000153-70.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 14 de agosto de 

2018, às 09h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 20 de junho de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000109-85.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SILVA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 11975323), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 11975323, no valor de R$=7.500,15= (sete mil e 

quinhentos reais e quinze centavos), devidamente atualizado até o dia 

28/02/2018. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem 

comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista 

no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 20 de 

junho de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010421-35.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FERREIRA PITON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIANA IMACULADA VOLPE FRAGUAS (REQUERIDO)

SIDNEY FRAGUAS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010421-35.2016.8.11.0012. REQUERENTE: GABRIEL FERREIRA PITON 

REQUERIDO: EMILIANA IMACULADA VOLPE FRAGUAS, SIDNEY 

FRAGUAS JUNIOR Intimem-se as partes para manifestarem sobre o ofício 

retro juntado, no prazo de cinco dias. NOVA XAVANTINA, 20 de junho de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-42.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT0010911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010298-42.2013.8.11.0012. REQUERENTE: ISIS PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI S/A No caso, entendo que a parte autora deverá postular 

o cumprimento da sentença prolatada nestes autos, adequando o pedido 

às regras previstas nos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil, c.c 

a lei n. 9.099/95, uma vez que o procedimento pleiteado em petição diz 

respeito somente aos feitos dos Juizados Federais, em que a fazenda 

pública é a parte passiva, diversamente do caso dos autos. Concedo a 

parte o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da diligência. NOVA 

XAVANTINA, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010222-47.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE ALMEIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010222-47.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: GISLENE ALMEIDA DA SILVA 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Defiro o pedido para levantamento de 

valores incontroversos e depositados judicialmente em favor da parte 

exequente, mediante a expedição de alvará. O autorizado deverá possuir 

poderes específicos para a prática do ato. ID 13088948: intime-se a parte 

executada para manifestação em cinco dias. NOVA XAVANTINA, 20 de 

junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-52.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 24 de julho de 

2018, às 09h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 20 de junho de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-52.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 24 de julho de 

2018, às 09h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 20 de junho de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-90.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MIRLEY NUBIA PEREIRA DIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA OAB - MT0019349A 

(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 NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010137-90.2017.8.11.0012 REQUERENTE: MIRLEY NUBIA 

PEREIRA DIAS SANTOS REQUERIDO: OI 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, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. A parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais e materiais, por defeituosa 

prestação de serviços. Afirma que entrou em contato em 31/05/02015 com 

a reclamada para transferência dos serviços de TV para outro endereço, 

o que, apesar de várias reclamações administrativas, somente foi 

realizado pela reclamada em 30/06/2015. Aduz ainda, que no dia 04 de 

Julho de 2015 foi cobrada indevidamente a fatura de Junho, pelo débito na 

conta corrente da Autora, no valor de R$ 388,86 (trezentos e oitenta e oito 

reais e oitenta e seis centavos), em razão de não ter utilizados dos 

serviços de TV da reclamada, fato que gerou outro transtorno à 

Requerente, para buscar a devolução do valor cobrado indevidamente. A 

parte reclamada, em contestação, alega que a operadora tardou em 

proceder o referido serviço, mas este foi realizado depois de alguns dias. 

Impugna a existência de danos morais e materiais que mereçam e 

desencadeiem reparação. Pois bem. Depreende-se dos autos que a falha 

na prestação dos serviços da parte Reclamada restou incontroversa, ante 

a demora injustificada para transferência dos serviços de TV que possuía 

para seu novo endereço, tendo que diligenciar inúmeras vezes para obter 

êxito na concretização do serviço e restituição do valor cobrado pelo 

período não utilizado dos serviços da reclamada. A Reclamada por sua 

vez, não se desincumbiu a contento de refutar os fatos narrados pela 

autora, ou seja, comprovar que a transferência do serviço de TV se deu 

em tempo e modo solicitado, ônus do qual lhe competia, de modo que 

tornam-se verossímeis as alegações da parte autora, nos exatos moldes 

do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Imperioso 

reconhecer, dessa maneira, que houve falha da Reclamada na prestação 

dos serviços de TV, sendo certo que pelos danos daí decorrentes 

responde objetivamente, conforme se extrai das disposições contidas nos 

artigos 14 e 22 da lei Consumerista. Destarte, restou patente que as 

diligências encetadas pela parte Reclamante para tratar da 

transferência/instalação do serviços de TV, além dos percalços que a 

mesma passou privada do uso dos serviços contratados, não podem ser 

considerados como aborrecimentos normais do quotidiano, configuram sim 

a má prestação do serviço por parte da Reclamada, deixando a 

consumidora na expectativa de que a TV seria instalada, no tempo 

assinalado. Assim, entendo provado o ato ilícito, o nexo causal entre a 

prática adotada pela empresa Reclamada e os constrangimentos 

suportados pela parte Reclamante, o qual se vê vitimado pela má 

prestação de seus serviços, tratando-se de dano in re ipsa, que 

prescinde de prova de efetivo prejuízo, pois presumido, conforme as 

regras de experiência comum. A obrigação de indenizar deve ser 

reconhecida, embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do 

risco de se concretizar, em seu favor, ilícito enriquecimento. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Com relação aos danos 

materiais, em sede de impugnação a parte autora afirma que recebeu a 

restituição do valor de R$ 388,86 (trezentos e oitenta e oito reais e oitenta 

e seis centavos). Entendo assim que o pedido de restituição em dobro não 

merece prosperar. Sendo correta a devolução já realizada na forma 

simples, por absoluta falta de comprovação de má-fé por parte da 

reclamada. Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR 

a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito 
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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: 1000119-32.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON TRICHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000119-32.2017.8.11.0012 REQUERENTE: ILTON TRICHES 

REQUERIDO: BANCO BMG 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 

11114485). 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. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-11.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000198-11.2017.8.11.0012 REQUERENTE: LUZIA PEREIRA DE 

JESUS REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 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 10536209. 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. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-18.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA MATOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN KAROLINE DOS SANTOS OAB - MS0019023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010254-18.2016.8.11.0012 REQUERENTE: ILMA MATOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR 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 11114428). 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. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-07.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 24 de julho de 

2018, às 09h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 20 de junho de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-59.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDBERT MOREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANE FRANCA DA SILVA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 24 de julho de 

2018, às 09h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 
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pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 20 de junho de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000203-96.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR AUGUSTO DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DE TAL (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 07 de agosto de 

2018, às 07h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 20 de junho de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-24.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000029-24.2017.8.11.0012. REQUERENTE: MARCIA REGINA MATEUS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando o teor da decisão 

da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, publicada no dia 

15/12/2017, a qual afetou os REsp’s ns. 1.692.023/MT, 1.699.851/TO e 

1.163.020/RS e determinou o sobrestamento das ações que discutem a 

“inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS”- TEMA 986, SUSPENDO o 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 IV, do Código de 

Processo Civil. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. NOVA XAVANTINA, 20 de junho 

de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010731-12.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINO RONSONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITO THOME (REQUERIDO)

SERGIO EDUARDO DIEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A (ADVOGADO)

JOAO BATISTA VAZ DA SILVA OAB - MT0013391A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA – JUIZADO ESPECIAL Vistos. I - Ponderando a alegação de 

hipossuficiência e diante da documentação apresentada nos autos, 

CONCEDO os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil, ressalvando a possbilidade de revogação. II - 

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido e/ou a parte 

recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça/isenta. III - Desta forma, 

RECEBO o recurso inominado interposto, apenas no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95. IV - Intime-se a parte recorrido para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. V - Após, REMETAM-SE os 

autos à Turma Recursal do Juizado especial Cível, com nossas 

homenagens. CUMPRA-SE. NX, 20/06/2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000039-34.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LEODORO PRICINOTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000039-34.2018.8.11.0012. REQUERENTE: FRANCISCO LEODORO 

PRICINOTE REQUERIDO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA PROJETO DE S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por dívida que o autor não reconhece no valor de R$ 394,35 (trezentos e 

noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos), inscrito em 03/11/17. 

Pugna ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou a 

referida inscrição, bem como condenação da reclamada em pagamento 

pela reparação por danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 

No mérito a pretensão merece juízo de IMPROCEDÊNCIA. A parte 

reclamante afirma que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito indevidamente, vez que está em dia com os pagamentos de suas 

parcelas de consórcio e que não reconhece o débito pendente junto à 

requerida que viesse a justificar a restrição creditícia em apreço. O 

reclamante afirma que possui relação contratual com a reclamada, mas 

contesta a inscrição imposta pela reclamada em 03/11/17 no valor de R$ 

394,35 (trezentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos). Pois 

bem. No caso dos autos vejo que razão não assiste à parte reclamante. 

Em sua defesa, a reclamada demonstra que as cobranças questionadas 

nos autos se referem a inadimplência de cota de consórcio das parcelas 

vencidas, ainda que o reclamante junte comprovante de pagamento das 

faturas posteriores. Demonstra que o autor deixou de efetuar o 

pagamento do débito vencido, fato gerador do incontestável débito 

inscrito. Os boletos que o autor utilizou para efetivar o pagamento das 

faturas posteriores não vieram aos autos, não fazendo prova de que 

efetivamente quitou a fatura correspondente ao mês vencido. Portanto, 

caberia à parte reclamante comprovar nos autos que a negativação foi 

indevida e que os valores cobrados foram pagos, ônus que lhe incumbia, 

nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC, e do qual não se desincumbiu a 

contento. Nenhum documento foi anexado na inicial capaz de corroborar 

com as assertivas da parte reclamante, não foi juntado protocolo de 

tentativa de solução administrativa e muito menos a quitação dos valores 

como alegado na inicial. Assim, restando incontroverso pelo requerente 

que possui relação contratual com a reclamada, mas que, em 

contrapartida, não honrou sua parte na obrigação que era de pagar pelos 

débitos contraídos, devida resta à cobrança realizada pela reclamada que 

originou a restrição creditícia em apreço. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Ademais, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais em face dos fatos narrados na 

inicial, não se admite a presunção. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Dado a 

natureza da demanda, necessário que a parte reclamante comprove a 

negligência da reclamada com relação à inscrição de seu nome nos 
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cadastros de restrição ao crédito, prova esta que não se encontra nos 

autos. Ocorre que, in casu, a efeito de não restar comprovado o 

pagamento da dívida, não há razão, portanto, para o deferimento da 

pretensão indenizatória. Não merece acolhimento, portanto o pleito de 

indenização por danos morais, eis que não houve abalo, uma vez que 

existe contrato entre as partes com débito pendente de quitação. Nesse 

sentido, verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA PAGA - COMPROVAÇÃO - 

INOCORRÊNCIA - ATO ILÍCITO - INEXISTÊNCIA. Compete à parte autora 

demonstrar que efetuou o pagamento de dívida, quando sustenta que 

houve inscrição indevida em razão da mesma já ter sido quitada. No caso 

dos autos, não houve a produção de prova neste sentido. Ato ilícito não 

comprovado. Recurso conhecido e provido.” (RNEI, 3545/2006, DR. 

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 3ª TURMA RECURSAL, Data do 

Julgamento 14/06/2007, Data da publicação no DJE 02/07/2007) (negritei e 

grifei) Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos contidos no 

artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de 

indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. No que pertine ao pedido 

apresentado pela Reclamada de condenação da parte Reclamante em 

litigância de má-fé, indefiro-o, uma vez que tal situação não restou 

caracterizada nos autos. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos iniciais feitos por FRANCISCO LEODORO PRICINOTE em 

desfavor de YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Deixo 

de condenar a parte reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 

sentença submetido à homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo -------------------------

-___________________________________________________________

_________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. ÍTALO OSVALDO ALVES DA 

SILVA Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-49.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DAMMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (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):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010142-49.2016.8.11.0012. REQUERENTE: MARIO DAMMANN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de reclamação 

em que a parte autora pretende a revisão e condenação da reclamada por 

danos morais em razão de cobrança que considera indevida, requerendo 

a declaração do indébito da fatura emitida por carta em 27 de janeiro de 

2016, no valor de R$ 9.540,61 (nove mil, quinhentos e quarenta reais e 

sessenta e um centavos), gerada em razão da constatação de 

irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da sua Unidade 

Consumidora n.º 13017417. Afirma que não sabe informar do que se trata 

dita recuperação de consumo, requerendo declaração de inexistência do 

débito da recuperação de consumo além de reparação por danos morais. 

É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO Não merece acolhida a alegação 

de incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. No mérito a 

demanda é parcialmente procedente. Análise da documentação que instrui 

os autos permite constatar que houve cobrança de valor referente à 

vistoria unilateral pela Reclamada que não encontra justificativa plausível à 

vista da ausência de pressupostos legais para realização de mencionada 

vistoria. Trata-se da fatura eventual de energia elétrica, dos meses de 

maio/2015 a outubro/2015, 11.620kWh no valor R$ 9.540,61 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais e sessenta e um centavos), gerada em razão 

da constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica 

da Unidade Consumidora n. 13017417. A demandada, a título de 

argumentação para rebater as alegações da Reclamante, afirma que: De 

fato, na data 01/10/2015 prepostos da Requerida procederam à vistoria no 

equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, 

ocasião em que detectaram indício da existência de irregularidade, qual 

seja “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA”. Neste sentido, a 

parte Requerida nada mais faz do que, tentando convencer do acerto das 

atividades desenvolvidas, validar a sua própria vistoria, o que não retrata 

senão ato integralmente unilateral que não tem a propriedade de 

convencer. Ora, se a demandada estava pretendendo a recuperação de 

receita (dita de consumo) deveria proceder na forma prevista no art. 129 

da Res. ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado 

no § 1º, inciso II do mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; 

Contudo, não nos parece que a demandada tenha solicitado perícia 

técnica, ou seja, vistoria feita por terceiros, e não por ela própria, o que 

autoriza afirmar que o laudo que elaborou não esteja dotado da 

imprescindível isenção, malferindo o contraditório e a ampla defesa, 

princípios que também devem ser observados nos procedimentos 

administrativos. Cito: EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSPEÇÃO 

TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - VIOLAÇÃO DE 

LACRES - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - ÔNUS 

INERENTE À ATIVIDADE - APLICABILIDADE DO CDC - PESSOA JURÍDICA - 

VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

FRAUDE - COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO – DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. A inversão do ônus da prova constitui-se em 

prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal 

em certos casos, termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Prova técnica pericial, 

mesmo feita por perito oficial, não basta para deixar de determinar a 

inversão do ônus da prova estabelecida pelo CDC, não tem o condão de 

substanciar a responsabilidade do consumidor frente às irregularidades 

encontradas em medidor de energia elétrica. Não é cabível a expedição de 

fatura complementar, proveniente do período anterior ao problema 

detectado, tendo em vista o ônus da atividade empreendida, se não 

demonstrado antecipadamente que houve violação do medidor, sobretudo 

quando a prova dos autos, neste aspecto, não oferece a certeza que 

deve ter nos pleitos desta natureza. Havendo suspeita de desvio de 

energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia 

necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse 

procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, 

retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o 

consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais. 

(TJMT – Apelação Cível nº 29767/2009 – Classe CNJ 198. Quinta Câmara 

Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009) A 

omissão em obedecer as regras da Resolução nº 414/2010 (vigente à 

época do fato), que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo 

que regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional 

de Energia Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela 

Reclamada na exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da 

ampla defesa e do contraditório. Logo, não se pode referendar o 

procedimento levado a efeito pela reclamada. Para que seja feita a 

cobrança do consumo pretérito e sua devida recuperação é necessário 

que a Reclamada atenda as exigências do regulamento da ANEEL, 

conforme traz a jurisprudência: ENERGIA ELÉTRICA. AVARIA NO 
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MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. A mera existência de avaria no medidor de energia 

elétrica, por si só, não comprova a mensuração a menor do consumo. 

Para proceder à recuperação de consumo pretérito, é indispensável prova 

de registro a menor do consumo real. 2. A configuração do dano moral 

exige grave ofensa à dignidade da pessoa humana. A cobrança indevida 

não causa, por si só, dano moral. 3. Em se tratando de causa em que não 

há condenação, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a 

apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser 

mantidos. Negado seguimento aos recursos. (TJRS, Apelação Cível nº 

70053929949, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, 22ª Câm. Cível, j. 

em 01.10.2013 A discrepância da quantidade de energia elétrica faturadas 

com as que vinham sendo cobradas nos outros meses deixam aflorar as 

inconsistências no agir da demandada, traduzindo-se em conduta abusiva 

porque se constituem em exigência de valores que advieram de 

procedimentos realizados ao arrepio da forma prescrita na legislação de 

regência, o que ofende a dignidade do cidadão ao trazer-lhe insegurança 

quanto à possibilidade de ter suspenso um serviço público essencial, 

como se qualifica a energia elétrica, ensejando direito à reparação por 

dano extrapatrimonial. No que tange ao pedido de condenação em danos 

morais, colhe-se dos autos que em razão do elevado valor cobrado, o 

autor sofreu a suspensão dos serviços de fornecimento de energia 

elétrica e ainda a inscrição dos seus dados nos órgãos de proteção. 

Nesse ínterim, cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de 

consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de 

um serviço e da conduta negligente da empresa, conseqüentemente, deve 

ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A 

Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma 

eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito a 

indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados. O direito 

à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que 

estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se 

configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, 

causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, 

imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, 

nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, 

na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, 

indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que 

se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, 

tal como o caso dos autos. Sob essa ótica, verifica-se que o evento 

danoso tem origem na cobrança excessiva da conta de energia elétrica, 

que chegou ao ponto de a autora não conseguir mais pagar em razão do 

elevado valor cobrado, totalmente desvinculado do que até então era 

praticado, levando à ameaça de suspensão do fornecimento da energia 

elétrica e de envio de seus dados ao rol de maus pagadores. Ademais, ao 

sublinhar o dever de indenizar, está presente a hipótese da 

responsabilidade objetiva, nos termos do que dispõe artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor do serviço responder, 

independentemente da existência de culpa, pelos danos causados em 

virtude da má prestação do serviço contratado. III – DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da presente demanda proposta por MARIO DAMMANN em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A para (1º) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO da fatura 

impugnada nestes autos, com referência à recuperação de consumo de 

janeiro de 2016, no valor de R$ 9.540,61 (nove mil, quinhentos e quarenta 

reais e sessenta e um centavos), gerada em razão da constatação de 

irregularidade bem como para (2º) CONDENAR a Reclamada a indenizar o 

reclamante na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual será 

atualizado da data do arbitramento da sentença (Súmula 362/STJ) pelo 

IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação e 

opino pela improcedência dos pedidos de danos materiais. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 

sentença submetido à homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Nova 

Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000118-13.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000118-13.2018.8.11.0012. REQUERENTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: CUIABÁ FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO FUNAJURIS, 

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SENTENÇA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, nota-se que 

a parte autora fora devidamente intimada do despacho prolatado pela MMª 

Juíza conforme IDs Nº 12632548 e Nº 12753719, para emendar a inicial no 

prazo de 15 dias, mas deixou transcorrer o referido prazo sem nenhuma 

manifestação conforme Certidão ID Nº 13209693. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino 

pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a 

diligência que lhe competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves Da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-49.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS DE SOUSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010239-49.2016.8.11.0012. REQUERENTE: MATEUS DE SOUSA ALVES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 
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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. Passo ao exame do mérito. Pleiteia o reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito, uma vez que cancelou o plano que tinha com a reclamada, 

quitando todos os débitos existentes. Por sua vez, o reclamado afirma que 

não cometeu qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente, 

conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição 

de seus dados é legítima, tendo em vista que o reclamante solicitou 

cancelamento da linha conforme protocolos (02/06/2014) 2014159923068 

e 06/06/2014 2014165412065 e a inscrição se refere à fatura do mês de 

maio período anterior ao cancelamento no valor de R$ 31,35 (trinta e um 

reais e trinta e cinco centavos) com vencimento para data de 20/06/2014, 

não quitada pelo reclamante, sendo que a fatura apresentada pelo 

reclamante se refere ao mês de abril/2014 com vencimento para 

20/05/2014. Analisado o processo e os documentos a ele acostados 

verifica-se que é incontroversa a existência de relação jurídica entre as 

partes, isto porque o próprio demandante confirma em na inicial que é 

cliente da reclamada. Contudo, a reclamada se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia nos termos do art. 373 inciso II do NCPC, 

comprovando nos autos que não houve a quitação da dívida inscrita no 

cadastro de inadimplentes. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, bem 

como de que não houve o devido adimplemento do débito em comento, não 

havendo que se falar em inscrição indevida. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COMPROVADA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO 

CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra 

capaz de modificar a situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte 

autora de colacionar prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no 

art. 333, I, do CPC, isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as 

partes. - E a parte ré fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo 

autor, nos termos de sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, 

trazendo aos autos comprovação de que as partes firmaram contrato de 

prestação de serviços. - Não há falar em inexistência de débito, 

impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 

26/11/2015)”. Com relação aos pedidos de declaração de inexistência de 

débito e danos morais pleiteados pela reclamante, são indevidos tendo em 

vista que a reclamada comprovou a relação contratual entre as partes e a 

origem da dívida, portanto improcedentes os pedidos portanto 

improcedentes os pedidos. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, OPINO no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Nova 

Xavantina , 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-07.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SILVA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO)

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010052-07.2017.8.11.0012. REQUERENTE: SERGIO SILVA DE LACERDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Autorizado pelo disposto 

no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a 

presente demanda judicial. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Fundamento. Decido. Diante da 

inexistência de preliminares, passo a analisar o MÉRITO da demanda. 

Afirma a parte reclamante que efetuou uma renegociação dos débitos 

para pagamento de forma parcelada de vários empréstimos realizados, 

sendo entrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e parcelas 

mensais R$ 248,12 (duzentos e quarenta e oito reais e doze centavos) 

ficaram com o vencimento para todo dia 02 de cada mês, com o término 

em 02/06/2020. Alega que não conseguiu realizar o pagamento das 

parcelas, uma vez que teve problemas pessoais e de saúde sendo que o 

banco reclamado efetuou descontos indevidamente em sua conta 

corrente. Em razão disso, requer indenização por danos morais. Pois bem. 

Adianto que não há como acolher o pedido inicial, senão vejamos. Do 

conjunto probatório existente nos autos, inclusive extrato bancário, 

verifica-se que o banco reclamado descontou os valores na conta 

corrente da parte reclamante, referente ao próprio acordo de 

renegociação entabulado entre as partes. Incontroverso nos autos que as 

parcelas do empréstimo renegociado foram descontadas na conta 

bancária da parte reclamante, por não haver saldo disponível. A conduta 

reiterada da parte reclamante de efetuar gastos sem observar os débitos 

devidos em sua conta, motivou a cobrança dos descontos que a parte 

requerente alegou serem indevidos. Portanto, a cobrança das parcelas da 

renegociação decorreram da desorganização financeira da própria parte 

autora, não havendo como se imputar os transtornos ao banco reclamado. 

Portanto, tenho que não resta comprovada a alegada cobrança indevida, 

uma vez que a parte reclamante aderiu à renegociação para débito em 

conta corrente ate 2020, é funcionário público e os valores de seus 

proventos foram pagos normalmente, sendo permitida a cobrança dos 

débitos efetivados pela parte autora. Outrossim, inexistem nos autos 

provas de ofensa aos atributos da personalidade da parte reclamante ou 

ato ilícito do banco reclamado a ensejar a pleiteada indenização a título de 

danos morais e materiais. Destarte, não há como atribuir verossimilhança 

às alegações contidas no pedido inicial, porquanto do ônus imposto pelo 

art. 373 do Código de Processo Civil não se desincumbiu a parte 

requerente, não havendo que se falar em determinação ilegal por parte da 

requerida e, muito menos, em dano moral. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em que se busca 

indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o 

direito invocado. Necessário referir que o campo de atuação do dano 

moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de 

personalidade, pena de desconfiguração e descrédito do instituto. Nesse 

sentido, verbis: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. 

BANCO. EMPRÉSTIMO. CONTA- CORRENTE. COBRANÇAS DE "TARIFA DE 

ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE" E "PACOTE DE SERVIÇOS". 

REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA NA RESOLUÇÃO 3.919/2010, DO 

BACEN. ABUSIVIDADE RECONHECIDA SOMENTE NO QUE TOCA À 

"TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE". PRECEDENTES DAS 

TURMAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. - Narra a autora que 

efetuou empréstimo junto a instituição financeira Crediare, no valor de 

R$1.900,00. Ocorre que, o valor que restou creditado em sua conta foi de 

R$ 1.050,00, pois o requerido efetuou o desconto de tarifas de 

"adiantamento a depositante" e "pacote de serviços", a respeito das quais 

a autora alegou desconhecer a origem. - A requerida deixou de contestar 

a ação, tornando-se revel. - A sentença julgou procedente o pedido de 

restituição, diante do que a requerida apresentou recurso inominado, 

aduzindo serem legais as deduções referentes às tarifas supracitadas. - 

A cobrança de tarifas sem o conhecimento do correntista fere o direito à 

informação. Entretanto, a regra não se aplica à "tarifa pacote de serviços", 

visto que amplamente divulgado pelos bancos a cobrança de tal encargo. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71004317855, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Julgado em 07/11/2013) (destaquei) Ocorre que, in casu, não há 
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prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a 

compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, 

portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Assim, verifico 

não restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código 

Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, 

nos moldes pleiteados na exordial. Diante do exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da presente reclamação nos termos da fundamentação 

supra, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte reclamante 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença submetido à 

homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo - Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves Da Silva Juiz Substituto ----------------------------------------

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010041-75.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL LEMES NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANO SOARES MONTEIRO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010041-75.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: IZABEL LEMES NOGUEIRA 

EXECUTADO: SEGURADORA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 

PROJETO DE SENTENÇA I- BREVE RELATÓRIO DOS FATOS Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, com pedido liminar, proposta por 

Izabel Lemes Nogueira em face de Seguradora Bradesco Vida e 

Previdência S.A., pretendendo o recebimento do seguro de vida deixado 

pelo seu esposo no valor de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos 

reais). É a síntese do necessário. II- MOTIVAÇÃO Conforme se colhe do 

sítio do TJMT, verifica-se que a parte reclamante ajuizou Ação Ordinária 

de Cobrança de Seguro combinada com Danos Morais, que tramitou 

perante a Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim pelo nº 2008/115, 

distribuído em 25/11/2008, postulando pelo pagamento do valor de R$ 

23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais) e dano moral. Em 

impugnação, a parte autora admite que o objeto da presente demanda já 

fora decidida em outro processo, mas que não poderia restar prejudicada 

em razão da ineficácia do trabalho do seu advogado. Assim, da análise 

dos documentos carreados aos autos, tenho que resta configurada a 

coisa julgada. Dispõe o artigo 337 do NCPC: “Art. 337. Incumbe ao réu, 

antes de discutir o mérito, alegar: I - inexistência ou nulidade da citação; II - 

incompetência absoluta e relativa; III - incorreção do valor da causa; IV - 

inépcia da petição inicial; V - perempção; VI - litispendência; VII - coisa 

julgada; (...)” (grifamos) Desse modo, ocorrendo à identidade de objeto e 

causa de pedir entre os dois incidentes promovidos pelas partes, 

inafastável o reconhecimento da coisa julgada. Neste sentido, verbis: 

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA 

MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se a sentença que 

julgou improcedente a pretensão indenizatória por danos morais transitou 

livremente em julgado, a repetição de idêntica ação, com as mesmas 

partes, pedido e causa de pedir, exige a imediata extinção do processo em 

atenção à coisa julgada material e à expressa disposição normativa do art. 

267, V, § 3º do CPC, tal como fez o Ilustre Juízo de origem. 2. Recurso 

conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios e bem 

lançados fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenado o recorrente ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez) por cento 

do valor da causa.” (Acórdão n. 548568, 20110710054735ACJ, Relator 

SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, julgado em 08/11/2011, DJ 18/11/2011 p. 

468) (negritei e grifei). “PROCESSO PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO 

DE COISAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 

COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. O ajuizamento de novo incidente de 

restituição, repisando argumentos anteriormente vertidos, não é o meio 

idôneo para rever decisão já trânsita em julgado e contra a qual não houve 

interposição de embargos declaratórios ou de qualquer outro meio 

recursal. Coisa julgada reconhecida.” (TRF4, INCRECA 

0015759-06.2010.404.0000, Quarta Seção, Relator Paulo Afonso Brum 

Vaz, D.E. 25/05/2011) (grifei) III- DISPOSITIVO Posto isso e por tudo mais 

que dos autos consta, OPINO pela EXTINÇÃO da presente reclamação, 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitado esta em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. 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. Braz Paulo Pagotto 

Juiz Leigo - Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva 

Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-04.2017.8.11.0012
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NEIDIRENE PEDROSA MENDANHA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)
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ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010091-04.2017.8.11.0012. REQUERENTE: NEIDIRENE PEDROSA 

MENDANHA GOES REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. 

Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de 

apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Fundamento. Decido. No que tange a preliminar de ilegitimidade 

ativa arguida pela reclamada, tenho que a mesma não merece ser 

acolhida, pois, além de beneficiária da passagem aérea, a parte 

reclamante anexou na inicial o recibo de pagamento, legitimada, portanto, 

para postular a devolução dos valores adimplidos indevidamente, bem 

como a indenização por eventuais danos morais por ela suportados. 

Rejeitada a preliminar, passo a analisar o mérito da demanda. Quanto à 

arguição de prescrição suscitada pela reclamada, rejeito-a, uma vez que, 

na hipótese dos autos, não se aplica o prazo prescricional previsto no art. 

206, §3º, inc. V, do CC, uma vez que não se trata de responsabilidade civil 

extracontratual, à qual se dirige o referido dispositivo legal. Pretendendo a 

parte reclamante ver-se ressarcida dos montantes que entende ter pago 

indevidamente, a responsabilidade é contratual, de modo que, não 

havendo prazo específico elencado no art. 206, aplica-se o prazo comum 

do art. 205, que estabelece um prazo prescricional de 10 (dez) anos, 

ainda não decorrido. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Da análise dos autos, verifica-se a parte reclamante 

requereu o cancelamento e estorno dos valores pagos pelas passagens, 

mas não teve êxito em resolver administrativamente. Em sede de Procon, a 

viúva inventariante ainda solicitou a solução do caso, sendo que a 

empresa reclamada permaneceu inerte. Portanto, a parte reclamante 

solicitou à empresa reclamada o ressarcimento dos valores pagos, porém 

não obteve êxito. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. A responsabilidade da empresa reclamada 
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como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço por parte da 

reclamada perante o consumidor. Nesse sentido, verbis: “RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – 

NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DE UM DOS TRECHOS – DIREITO AO 

REEMBOLSO – VÁRIAS NEGATIVAS – DANO MORAL CONFIGURADO IN 

RE IPSA – RECURSO PROVIDO. 1 – 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. 2 – O ato praticado pela companhia aérea em 

se recusar a remarcar passagem não utilizada e/ou devolver a quantia 

paga demonstra desrespeito com os direitos básicos do consumidor, 

configurando dano moral, porquanto suplanta o mero aborrecimento. 3 – 

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos 

morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Quantum fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Observância dos critérios 

de proporcionalidade e modicidade. 4 – Recurso conhecido e parcialmente 

provido.” (Recurso Inominado nº 0013661-46.2012.811.0001, Turma 

Recursal Única/MT, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 

19/09/2013) (destaquei). No que pertine aos danos morais, a reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 

1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante, sendo desnecessária, nestes 

casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

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. Obstante a isso, pelos documentos anexos na inicial, 

vê-se claramente que a reclamada reteve indevidamente valores da parte 

reclamante, o que foi pago, devendo restituir no montante de R$ 789,90 

(setecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), a título de danos 

materiais. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino 

pela procedência do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar 

a parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir 

desta data, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), bem como ao pagamento da quantia de R$ 789,90 

(setecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), a título de danos 

materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso. 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, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 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. 

Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo - Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves Da Silva Juiz Substituto
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CESAR MATHEUS DA SILVA OAB - MG159995 (ADVOGADO)

GLEISON DONIZETE DE MIRANDA OAB - MG171640 (ADVOGADO)

FERNANDA REIS DOS SANTOS SEMENZI OAB - MG147850 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010144-82.2017.8.11.0012. REQUERENTE: JAIRO SCHEIN REQUERIDO: 

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA PROJETO DE S E N T E 

N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei 

nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de ação de demanda em que a alegação 

funda-se em ocorrência de prática abusiva consistente na cobrança 

indevida de seguros que não concorda, caracterizando a venda casada. 

Discorre que ao aderir a um grupo de consórcio, foi surpreendido com a 

adesão a seguro de vida e de veículo que não concorda. Pugna pela 

restituição em dobro do valor pago indevidamente no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a ser atualizado, além de condenação da reclamada em 

reparação por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO A 

solução da matéria controvertida dispensa a instrução, o que determina o 

julgamento antecipado do pedido, nos termos do artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil. No mérito a pretensão é improcedente. De plano, 

é de observar que restou comprovado que as cobranças realizadas pela 

Requerida foram legítimas. Colhe-se da exordial que a parte Reclamante 

assinou os contratos e nele concorda com a aquisição de seguro de vida 

e seguro de veículo. A reclamação não deve prosperar. Verificam-se 

facilmente pelas provas trazidas aos autos que o reclamante anuiu com 

todos os termos dos contratos dos seguros apostos, havendo assinatura 

do autor em cada campo contratado, foram adquiridos em documentos 

apartados. Não há dúvidas sobre a contratação dos seguros, porquanto 

estampada nos instrumentos o valor cobrado pelo seguro bem como as 

informações necessárias, sendo que os contratos estão assentados na 

transparência, que exige o dever de informar o consumidor, e não há 

qualquer comprovação de que fora efetivamente imposto, 

condicionando-se a obtenção da venda de qualquer objeto à subscrição 

dos seguros aderidos pelo autor. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. SEGURO E GARANTIA 

ESTENTIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A ESTES 

TÍTULOS. RECEBIMENTO DA APÓLICE NO MOMENTO DA COMPRA. DANO 

MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Compulsando os autos, verifica-se que o autor contratou os serviços de 
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seguro e garantia estendida do celular, uma vez que recebeu, no momento 

da compra, documento referente à apólice, a qual fora juntada aos autos 

pela própria parte demandante à fl. 05. Considerando a natureza dos 

serviços em questão, nota-se que o consumidor esteve segurado e 

fazendo jus a garantia do produto, não havendo se falar em restituição. 

Nota-se, portanto, que a demandante não comprovou os fatos 

constitutivos de seu direito, não demonstrando ter havido qualquer falha 

no dever de informação da ré ou hipótese de venda casada. Alegação do 

autor que se mostra inverossímil, pois não é crível se firmar um 

documento, cuja redação se apresenta de forma clara, com a indicação do 

valor a ser pago, bem como da forma de pagamento e das demais 

condições, sem saber o que estaria contratando. Ademais, não pode o 

autor se esquivar da sua obrigação, alegando que não leu os documentos 

que estava assinando. Mantida, assim, a sentença de improcedência 

proferida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004167334, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 12/03/2013) No mesmo sentido, a parte reclamante 

não logrou demonstrar que houve falha da reclamada consistente no 

lançamento de parcelas a maior como forma de pagamento de suas 

parcelas de seguro. Assim sendo, não incorreu a Requerida em ato ilícito, 

que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da 

inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da 

parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 

6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se destina ao 

consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, 

XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, 

de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua 

sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC 

quanto a pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas 

provas carreadas. III – Dispositivo Posto isso, com fundamento no art. 487, 

I do CPC, opino pela improcedência dos pedidos formulados na inicial 

promovida por JAIRO SCHEIN em desfavor de RECON ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA, todos qualificados nos autos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 

sentença submetido à homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-61.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA LOPES CARDOSO (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):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000227-61.2017.8.11.0012. REQUERENTE: MAYARA LOPES CARDOSO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010258-94.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010258-94.2012.8.11.0012. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE 

SOUSA SILVA REQUERIDO: MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS 

ELETRÔNICOS LTDA - ME Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

exequente, intimada para dar andamento ao feito (ID 12422609), 

quedou-se inerte (ID 13445556). Tal fato caracteriza abandono do 

processo, na forma do artigo 485, III, do CPC/2015. Diante do exposto, 

declaro extinto este feito, sem resolução do mérito. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz Togado, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-80.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010084-80.2015.8.11.0012. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA SOUZA, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte exequente, intimada para dar 
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andamento ao feito (ID 9081628), quedou-se inerte (ID 12643516). Tal fato 

caracteriza abandono do processo, na forma do artigo 485, III, do 

CPC/2015. Diante do exposto, declaro extinto este feito, sem resolução do 

mérito. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz Togado, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-84.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLA DE PAIVA ROCHA (REQUERENTE)

FERNANDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIETE AIR FRANCE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000025-84.2017.8.11.0012. REQUERENTE: FERNANDO PEREIRA DA 

SILVA, MARCELLA DE PAIVA ROCHA REQUERIDO: SOCIETE AIR FRANCE 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação indenizatória proposta por FERNANDO 

PEREIRA DA SILVA E MARCELLA DE P. ROCHA em face de SOCIETE AIR 

FRANCE. Analisando os autos, observo que após a Sentença ID 

12355455, que as partes transigiram e que o pagamento será realizado na 

conta dos autores. Portanto, para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo supra, bem 

como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o 

processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz de Direito, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010824-72.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ERPEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR BENEDITO DE MOURA (EXECUTADO)

ALESSANDRO BIASIBETTI (EXECUTADO)

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010824-72.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: ADILSON ERPEN EXECUTADO: 

ALESSANDRO BIASIBETTI, BANCO PAN S.A., VILMAR BENEDITO DE 

MOURA Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento de sentença, as partes 

transigiram e firmaram acordo conforme ID N° 12513080, sendo que o 

executado comprovou nos autos o pagamento do valor acordado entre as 

partes conforme petição ID Nº 13337208. Portanto, para que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do 

acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto 

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. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010550-40.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IZANETE MARIA GARBIN ZAMPIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (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)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010550-40.2016.8.11.0012. REQUERENTE: IZANETE MARIA GARBIN 

ZAMPIERI REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÔES S.A. Vistos. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento de 

sentença, as partes transigiram e firmaram acordo conforme IDs N° 

12380386 e 12380431, sendo que o executado comprovou nos autos o 

pagamento do valor acordado entre as partes conforme petição IDs Nº 

12776398,12776405 e 12776412. Portanto, para que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo 

supra, bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, 

extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” 

do CPC. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz de Direito, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-15.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO REIS OLIVEIRA (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):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000243-15.2017.8.11.0012. REQUERENTE: JULIANO REIS OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 
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OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000047-45.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO CELEIRO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ETERNO MARTINS DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000047-45.2017.8.11.0012. REQUERENTE: SUPERMERCADO CELEIRO 

LTDA REQUERIDO: DIVINO ETERNO MARTINS DE MELO Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte exequente, intimada para dar andamento ao feito (ID 

11778651), quedou-se inerte (ID 13331360). Tal fato caracteriza 

abandono do processo, na forma do artigo 485, III, do CPC/2015. Diante do 

exposto, declaro extinto este feito, sem resolução do mérito. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz Togado, 

para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

Trânsito em Julgado, arquive-se. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-49.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO SUPER CAMPEAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VIEIRA BORGES 85607754120 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI OAB - MT0022960A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010336-49.2016.8.11.0012. REQUERENTE: SUPERMERCADO SUPER 

CAMPEÃO LTDA - ME REQUERIDO: MARCOS VIEIRA BORGES 

85607754120 Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento de sentença, as partes 

transigiram e firmaram acordo conforme ID N° 7966238, sendo que o 

executado comprovou nos autos o pagamento do valor acordado entre as 

partes conforme documentos IDs Nº 9272670, 97551186, 10151036, 

10560553, 10954645, 11358915 e 11634378, sendo que ainda a 

exequente manifestou acerca da total quitação do débito conforme ID Nº 

11795938. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação, 

saliento que não há óbice ao fim do cumprimento de sentença. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados e a 

obrigação cumprida, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO da presente execução de 

sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Arquive-se Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto 

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. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-52.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDINA VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR OAB - MT21158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000096-52.2018.8.11.0012. REQUERENTE: LOURDINA VICENTE DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 

38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação conforme 

documentos constante dos autos ID Nº 13184948. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do pagamento 

de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-97.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICILANE BARBOSA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000093-97.2018.8.11.0012. REQUERENTE: GLEICILANE BARBOSA 
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FERREIRA REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação 

conforme CERTIDÃO constante dos autos ID Nº 13186981. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do pagamento 

de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-60.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSVANI ESTEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZENI GARCIA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000089-60.2018.8.11.0012. REQUERENTE: DEUSVANI ESTEVES DA 

SILVA REQUERIDO: NEUZENI GARCIA CAMPOS Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu o arquivamento do feito diante 

do pagamento espontâneo do débito pela reclamada desistindo desta 

reclamação conforme CERTIDÃO constante dos autos ID Nº 13065203. 

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. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-06.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETTE DE JESUS RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.F. BOI SUPLEMENTOS MINERAIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000015-06.2018.8.11.0012. REQUERENTE: DONIZETTE DE JESUS 

RIBEIRO GOMES REQUERIDO: A.F. BOI SUPLEMENTOS MINERAIS EIRELI - 

ME Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante, intimada para 

informar o novo endereço da requerida e dar andamento ao feito (ID 

12180647), quedou-se inerte (ID 13034692). Tal fato caracteriza 

abandono do processo, na forma do artigo 485, III, do CPC/2015. Diante do 

exposto, declaro extinto este feito, sem resolução do mérito. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz Togado, 

para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

Trânsito em Julgado, arquive-se. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000172-13.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LEYLEANE PERPETUA PIRES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000172-13.2017.8.11.0012. REQUERENTE: LUANA LEYLEANE PERPETUA 

PIRES EIRELI - ME REQUERIDO: ALESSANDRA SILVA SANTOS Vistos etc. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. A parte reclamante, intimada para informar o novo 

endereço da requerida e dar andamento ao feito (ID 11270130), 

quedou-se inerte (ID 12800377). Tal fato caracteriza abandono do 

processo, na forma do artigo 485, III, do CPC/2015. Diante do exposto, 

declaro extinto este feito, sem resolução do mérito. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz Togado, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-86.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON OTAVIO CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLINE LEAL LIRA ALVES OAB - MT0021077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA MECANICA MECANAUTO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000096-86.2017.8.11.0012. REQUERENTE: AIRTON OTAVIO CORTEZ 

REQUERIDO: OFICINA MECANICA MECANAUTO EIRELI - EPP SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A 

competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser 

observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de 
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princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de 

analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a 

competência do Juízo. A regra geral que estabelece a competência é o 

domicílio do réu, mas que pode ser escolhida em qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 4º da Lei nº 9.099/95, especialmente a inserida no 

inciso III: “do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza”. Compulsando os autos, 

verifica-se que o Reclamante devidamente intimado para comprovar nos 

autos o endereço ou domicílio na Comarca de Nova Xavantina conforme ID 

Nº 10090629, deixou transcorrer in albis om prazo para manifestar nos 

autos. Com essas considerações, importante reconhecer que este juízo é 

incompetente para julgar esta demanda. Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, OPINO pelo RECONHECIMENTO da INCOMPETÊNCIA 

deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, e, em 

consequência, OPINO pela EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de 

mérito, com fundamento no inciso III do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves Da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-20.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FIDELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000178-20.2017.8.11.0012. REQUERENTE: APARECIDO FIDELIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. OPINO pela homologação do acordo firmado 

pelas partes neste processo, constante Termo de Audiência de 

Conciliação ID Nº 10983756 para que surta os efeitos jurídicos e legais. Em 

consequência, OPINO pela extinção do processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III “b”, do NCPC. Expeça-se Alvará 

Judicial para levantamento dos valores depositados nos autos conforme ID 

Nº 11597264, de acordo com petição ID MNº 11635315. Após, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos dando as baixas necessárias. SUBMETO 

o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. BRAZ PAULO PAGOTTO 

J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves Da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-13.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO GEHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000269-13.2017.8.11.0012. REQUERENTE: ARMANDO GEHM 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL 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 na Audiência de Conciliação requereu a desistência 

desta reclamação conforme ID Nº 12626994. 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. 

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. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010385-90.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODETINA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010385-90.2016.8.11.0012. REQUERENTE: MARIA SOUZA DIAS 

REQUERIDO: ODETINA BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 

38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante, intimada em Audiência de Conciliação para dar 

fornecer o endereço atualizado da reclamada conforme (ID 79441684), 

quedou-se inerte (ID 12611497). Tal fato caracteriza abandono do 

processo, na forma do artigo 485, III, do CPC/2015. Diante do exposto, 

declaro extinto este feito, sem resolução do mérito. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz Togado, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc . 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Nova 

Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010412-73.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010412-73.2016.8.11.0012. REQUERENTE: MARCIO HENRIQUE MARQUES 

REQUERIDO: SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO 

LTDA - EPP 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. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-38.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SUELITON SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000235-38.2017.8.11.0012. REQUERENTE: SUELITON SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a 

audiência de conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, 

sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010298-13.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHENNIFFER LAMON RODRIGUES E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010298-13.2011.8.11.0012. EXEQUENTE: PATRICIA FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: JHENNIFFER LAMON RODRIGUES E SILVA Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte exequente, intimada para dar andamento ao feito para 

indicar bens da parte executada passíveis de penhora (ID 8785261), 

quedou-se inerte (ID 12641970). Tal fato caracteriza abandono do 

processo, na forma do artigo 485, III, do CPC/2015. Diante do exposto, 

declaro extinto este feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 53, § 

4º da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz Togado, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. BRAZ 

P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Nova 

Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010234-61.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LARA REJANE AUGUSTA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010234-61.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: LARA REJANE AUGUSTA DE 

LIMA EXECUTADO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CREDITO Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte exequente, intimada 

para dar andamento ao feito para indicar bens da parte executada 

passíveis de penhora (ID 8797091), quedou-se inerte (ID 12642125). Tal 

fato caracteriza abandono do processo, na forma do artigo 485, III, do 

CPC/2015. Diante do exposto, declaro extinto este feito, sem resolução do 

mérito nos termos do art. 53, § 4º da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz Togado, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 
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termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010056-15.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES DA SILVA MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010056-15.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: ELIANE ALVES DA SILVA 

MORAES EXECUTADO: VIACÃO XAVANTE LTDA Vistos etc. 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 exequente, intimada para dar andamento ao feito para 

indicar bens da parte executada passíveis de penhora (ID 9123500), 

quedou-se inerte (ID 12642654). Tal fato caracteriza abandono do 

processo, na forma do artigo 485, III, do CPC/2015. Diante do exposto, 

declaro extinto este feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 53, § 

4º da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz Togado, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. BRAZ 

P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010501-96.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO & OLIVEIRA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISNEI CAETANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010501-96.2016.8.11.0012. REQUERENTE: MACHADO & OLIVEIRA LTDA 

- EPP REQUERIDO: FRANCISNEI CAETANO DA SILVA Vistos etc. 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, intimada em Audiência de Conciliação 

para fornecer o endereço atualizado do reclamado conforme (ID 

7943334), quedou-se inerte (ID 12616152). Tal fato caracteriza abandono 

do processo, na forma do artigo 485, III, do CPC/2015. Diante do exposto, 

declaro extinto este feito, sem resolução do mérito. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz Togado, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-85.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CAMERA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIA CAETANO DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010008-85.2017.8.11.0012. REQUERENTE: ROSANA CAMERA - ME 

REQUERIDO: LÍVIA CAETANO DA SILVA ALVES Vistos etc. 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, intimada em Audiência de Conciliação para fornecer o 

endereço atualizado do reclamado conforme (ID 7944215), quedou-se 

inerte (ID 12617335). Tal fato caracteriza abandono do processo, na 

forma do artigo 485, III, do CPC/2015. Diante do exposto, declaro extinto 

este feito, sem resolução do mérito. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz Togado, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

a r q u i v e - s e .  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 o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010361-96.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES TEREZINHA MARCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIA RIBEIRO DE FREITAS OAB - MT0018069A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010361-96.2015.8.11.0012. REQUERENTE: LOURDES TEREZINHA 

MARCA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA Vistos. 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, intimada em Audiência de Conciliação 

para fornecer o endereço atualizado do reclamado conforme (ID 

9127086), quedou-se inerte (ID 12655276). Tal fato caracteriza abandono 

do processo, na forma do artigo 485, III, do CPC/2015. Diante do exposto, 

declaro extinto este feito, sem resolução do mérito. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz Togado, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010392-24.2012.8.11.0012
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Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR PEREIRA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010392-24.2012.8.11.0012. EXEQUENTE: AMILTON RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: VALDEMAR PEREIRA DE JESUS Vistos etc. 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 exequente, intimada para dar andamento ao feito via 

mandado para indicar bens da parte executada passíveis de penhora (ID 

9288223), quedou-se inerte (ID 12664279). Tal fato caracteriza abandono 

do processo, na forma do artigo 485, III, do CPC/2015. Diante do exposto, 

declaro extinto este feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 53, § 

4º da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz Togado, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. BRAZ 

P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010037-48.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO MARCOS HOEHN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES RIBEIRO (EXECUTADO)

EVANILDO ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010037-48.2011.8.11.0012. EXEQUENTE: EUGENIO MARCOS HOEHN 

EXECUTADO: EVANILDO ALVES FERREIRA, LUCIANA RODRIGUES RIBEIR 

Vistos etc. 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 exequente, intimada para manifestar 

nos autos conforme Certidão (ID 10035137), quedou-se inerte (ID 

12667299). Tal fato caracteriza abandono do processo, na forma do artigo 

485, III, do CPC/2015. Diante do exposto, declaro extinto este feito, sem 

resolução do mérito nos termos do art. 53, § 4º da Lei 9.099/95. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz 

Togado, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010013-20.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE PECAS ARAGUAIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010013-20.2011.8.11.0012. EXEQUENTE: JOSE LUIS DA SILVA 

EXECUTADO: DISTRIBUIDORA DE PECAS ARAGUAIA LTDA - EPP Vistos 

etc. 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 exequente, intimada para manifestar 

nos autos conforme Certidão (ID 10034310), quedou-se inerte (ID 

12667058). Tal fato caracteriza abandono do processo, na forma do artigo 

485, III, do CPC/2015. Diante do exposto, declaro extinto este feito, sem 

resolução do mérito nos termos do art. 53, § 4º da Lei 9.099/95. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz 

Togado, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010279-70.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MERCATTO DISTRIBUIDORA DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUSA ALVES OAB - GO0024778A (ADVOGADO)

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A M PACHECO COMERCIO - ME (EXECUTADO)

PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010279-70.2012.8.11.0012. EXEQUENTE: MERCATTO DISTRIBUIDORA DE 

MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP EXECUTADO: PAULO PEREIRA DE 

OLIVEIRA, A M PACHECO COMERCIO - ME Vistos etc. 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 exequente, intimada para manifestar nos autos conforme Certidão 

(ID 10163837), quedou-se inerte (ID 12680718). Tal fato caracteriza 

abandono do processo, na forma do artigo 485, III, do CPC/2015. Diante do 

exposto, declaro extinto este feito, sem resolução do mérito nos termos do 

art. 53, § 4º da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz Togado, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

a r q u i v e - s e .  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 o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-76.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA NERES PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000226-76.2017.8.11.0012. REQUERENTE: ANGELINA NERES PEREIRA 

LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 conforme documentos constante dos autos ID Nº 

11578590. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000046-60.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO CELEIRO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO DANILO HERACTO CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000046-60.2017.8.11.0012. REQUERENTE: SUPERMERCADO CELEIRO 

LTDA REQUERIDO: CASSIO DANILO HERACTO CORREIA 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 o arquivamento do 

feito desistindo da presente ação diante de composição amigável entre as 

partes a desistência desta reclamação conforme documentos constante 

dos autos ID Nº 11569962. 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. 

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. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010527-36.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR FRANCISCO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT0002895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGULO PERFEITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010527-36.2012.8.11.0012. EXEQUENTE: VALDEIR FRANCISCO DE 

MORAES EXECUTADO: ANGULO PERFEITO Vistos etc. 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 exequente, intimada para manifestar nos autos conforme Certidão 

(ID 1082543), quedou-se inerte (ID 12701973). Tal fato caracteriza 

abandono do processo, na forma do artigo 485, III, do CPC/2015. Diante do 

exposto, declaro extinto este feito, sem resolução do mérito nos termos do 

art. 53, § 4º da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz Togado, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

a r q u i v e - s e .  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 o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-43.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSSERRAND MASSIMO VOLPON OAB - GO0030669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - PR44016 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010026-43.2016.8.11.0012. REQUERENTE: RUBENS GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL Vistos. 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, 

intimada em Audiência de Conciliação para fornecer o endereço atualizado 

do reclamado conforme (ID 10920419), quedou-se inerte (ID 11246446). 

Diante do exposto, declaro o arquivamento do feito. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz Togado, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-31.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANEIDE GOMES PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010031-31.2017.8.11.0012. REQUERENTE: VANEIDE GOMES PINHEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, ESTADO DE 

MATO GROSSO 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 conforme 

documentos constante dos autos ID Nº 11788255. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do pagamento 

de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010318-96.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010318-96.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: LOCATELLI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCÕES LTDA - EPP EXECUTADO: JOEL VIEIRA DA SILVA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Na fase de cumprimento de Sentença o executado entabulou 

acordo com o exequente conforme homologação constante no ID Nº 

7908415, sendo que o referido acordo foi cumprido na totalidade conforme 

petição constante dos autos ID Nº 13493510.. Em consequência, OPINO 

pela extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 

487, III “b”, do NCPC. Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

dando as baixas necessárias. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves Da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-42.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (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):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010136-42.2016.8.11.0012. REQUERENTE: SERGIO LUIS DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA c/c restituição em que o autor postula receber reembolso dos 

gastos com a instalação elétrica até sua unidade consumidora. Pugnou 

pela restituição da quantia dispendida no valor de R$ 41.012,81 (quarenta 

e um mil e doze reais e oitenta e um centavos). É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Questão cuja análise deve preceder às demais diz 

respeito a pressuposto processual de validade subjetivo, qual seja, a 

competência para o processo e julgamento da presente demanda. Com 

efeito, trata-se de demanda em que a reclamante litiga com base em débito 

exigido no valor de R$ 41.012,81 (quarenta e um mil e doze reais e oitenta 

e um centavos). A toda causa deve ser atribuído um valor, como reza a 

norma do art. 258. Entende-se que o valor da causa será, de acordo com 

o comando do art. 259, o valor do contrato. Transcrevo: “Art. 259. O valor 

da causa constará sempre da petição inicial e será: I - ... V - quando o 

litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou 

rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato;”. Ora, desta feita, 

discutindo-se o fato de ter sido, ou não, cumprido o contrato, tal como fora 

celebrado, que versa a presente demanda, a competência dos Juizados 

Especiais é para as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes 

o salário mínimo, logo, este Juizado Especial não é competente para o 

processo e julgamento deste processo. Neste sentido: PROCESSUAL. 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO 

VENDEDOR. AÇÃO OBJETIVANDO A DEVOLUÇÃO DE VALORES JÁ 

PAGOS E A INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. CASO CONCRETO 

ONDE O VALOR DA CAUSA CLARAMENTE DEVE CORRESPONDER AO 

VALOR DO CONTRATO, O QUAL SUPERA O TETO DO JUIZADO 

ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO. PROCESSO EXTINTO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004474201, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 30/10/2013) Além disso, a 

competência também é discutível, vez que haverá necessidade de 

manifestação da Caixa Econômica Federal figurar no polo passivo, para 

demonstrar como fez o repasse de valores à instituição reclamada sem 

existir interesse na rematrícula por parte do Autor. III – DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e decidir este feito, e, em 

consequência, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fulcro no artigo 51, II da Lei nº 9.099/95, determinando o 

arquivamento do feito com as baixas necessárias após o trânsito em 

julgado. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 20 de junho de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010389-98.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA PEREIRA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)
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ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO)

EDUARDO DE CAMPOS CAMARGO OAB - SP0148257A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010389-98.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: ALBERTINA PEREIRA BRITO 

EXECUTADO: SIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISSETORIAL 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. Inexistindo 

questão preliminar, passo à análise do mérito. A execução se encontra 

satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra cumprida, tendo em vista que 

o executado depositou espontaneamente nos autos o valor da execução 

conforme IDs Nº 11897215, Nº 11897276 e Nº 11897284, sendo o referido 

valor aceito pelo exeqüente que requer o seu levantamento através de 

expedição de Alvará Judicial conforme ID Nº 12292805. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há satisfação da obrigação, saliento que não há 

óbice ao fim do cumprimento de sentença. No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL 

para levantamento dos valores depositados nos autos conforme 

informações e dados contidas na petição ID Nº 12292805. Arquive-se 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves Da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010197-34.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CAMERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010197-34.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: ROSANA CAMERA 

EXECUTADO: BANCO DO 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. 

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do mérito. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra cumprida, tendo 

em vista que o executado depositou espontaneamente nos autos o valor 

da execução conforme IDs Nº 7930605, Nº 7930611 e Nº 7930615, sendo 

o referido valor aceito pelo exeqüente que requer o seu levantamento 

através de expedição de Alvará Judicial conforme ID Nº 7930619, sendo 

os valores levantados através de Alvará Judicial conforme ID Nº 7930634. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação, saliento 

que não há óbice ao fim do cumprimento de sentença. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Le i  n º .  9 .099 /95 .  B raz  Pau lo  Pago t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves Da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010150-60.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAM VIVAS LINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANO SOARES MONTEIRO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JESUS ( NX LEILÕES) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO)

JOAO BATISTA VAZ DA SILVA OAB - MT0013391A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010150-60.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: VIVIAM VIVAS LINS 

EXECUTADO: JOSE CARLOS JESUS ( NX LEILÕES) 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. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do mérito. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

cumprida, tendo em vista que o executado quitou espontaneamente o valor 

da execução diretamente a pessoa da exequente conforme IDs Nº 

9335351 e Nº 9335381, sendo o referido valor aceito pela exeqüente. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há satisfação da obrigação, saliento que não 

há óbice ao fim do cumprimento de sentença. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Le i  n º .  9 .099 /95 .  B raz  Pau lo  Pago t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves Da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-62.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIP NET - NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 
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8010016-62.2017.8.11.0012. REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA DE 

ARRUDA SILVA REQUERIDO: VIP NET - NOVA XAVANTINA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-12.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010095-12.2015.8.11.0012. REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA 

XAVANTINA 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. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do mérito. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra cumprida, tendo em vista que o executado quitou 

espontaneamente o valor da execução após intimado do Ofício 

Requisitória conforme ID Nº 7861746 e Nº 7861749 e depositou nos autos 

o valor da execução conforme IDs Nº 7861758 e Nº 7861761, sendo o 

referido valor levantado nos autos através de Alvará Judicial pela 

exeqüente conforme ID Nº 7861764. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há 

satisfação da obrigação, saliento que não há óbice ao fim do cumprimento 

de sentença. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO da presente execução de 

sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Arquive-se Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto 

J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves Da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-56.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000001-56.2017.8.11.0012. REQUERENTE: LUZIANO LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A PROJETO DE S E N T E N Ç A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, por força do 

art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. Cuida-se de demanda em que a parte 

reclamante postula declaração de inexistência de débito c/c reparação por 

danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços, já que 

efetuou os pagamentos referentes ao Seguro DPVAT, Licenciamento e 

IPVA do ano de 2016, mas não teve êxito em receber seus documentos, 

ante a negativa de baixa dos valores nos sistemas. II - MOTIVAÇÃO O 

Banco reclamado arguiu preliminar de ilegitimidade de parte, a qual não 

prospera. A legitimidade das reclamadas decorre da atividade que 

ostentam na relação de consumo e bem assim da própria disposição legal 

(CDC, art. 14). Transcrevo: “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: (...)” Daí 

porque não se há de afastar a sua legitimidade pelo fato de haver a 

solidariedade, e tampouco se torna necessário o litisconsórcio, de modo 

que pode o consumidor demandar contra um, contra o outro ou ainda 

contra ambos. Daí porque vai superada a aventada ilegitimidade de parte. 

A pretensão é procedente. Conforme se depreende dos autos, o 

Reclamante realizou pagamento de referentes ao Seguro DPVAT, 

Licenciamento e IPVA de 2016 no dia 29 de abril d 2016 e não conseguiu 

resolver junto ao Detran para obter seus documentos, visto que a 

reclamada não efetuou as baixas necessárias no sistema. O banco 

Requerido afirma que o código de barras pode ter sido digitado errado, o 

que excluiria a responsabilidade. De plano, é de ressaltar que houve falha 

na prestação de serviços, já que houve o pagamento, não justificando a 

alegação de que pode ter havido erro no código de barras. Discorre que 

mesmo tendo procurado o Reclamado, não teve o problema solucionado. 

Nenhuma dúvida sobre ter se estabelecido entre o Reclamado e o autor, 

uma relação jurídica de direito material ínsita ao direito consumerista, pois, 

conforme interpretação sistêmica dos comandos insertos nos arts. 2º, 3º 

e § 1º do Estatuto Consumerista, é consumidor toda pessoa física (ou 

jurídica) que utiliza serviço (ou adquire produto) na condição de 

destinatário, final (CDC, Art. 2º), e fornecedor, além da pessoa física, 

também a pessoa jurídica que fornece atividade no mercado de consumo, 

inclusive as de natureza bancária (CDC, Art. 3º, § 2º). A incidência das 

regras da Lei 8.078/90 traz para o seio da relação de consumo sob exame 

a responsabilidade objetiva do estabelecimento bancário. Cito o comando 

legal: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

“§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: “I - o modo de seu 

fornecimento; “II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; “III - a época em que foi fornecido. “§ 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. “§ 3° 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.” Ao irrogar-se num direito sem lastro, o 

reclamado perpetra conduta ilícita na medida em que subverte os termos 
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do contrato e prejudica o Reclamante, fazendo pouco dos compromissos 

que esta mantém na sua esfera de relações negociais com terceiros, o 

que traduz preocupante descaso com seus clientes. O serviço, assim, 

qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança 

esperada, descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito 

do Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. Diga-se que a 

responsabilidade pela prestação de serviços defeituosa apenas seria 

elidida se o demandado provasse a culpa exclusiva da consumidora (da 

parte reclamante) ou de terceiro. Não foi o caso. Logo, inegável a 

responsabilidade do estabelecimento reclamado pelos danos sofridos pelo 

autor, devendo indenizar o dano extrapatrimonial. 3. Quantifico o dano 

moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Cotejados vários fatores, e tendo como padrão do legitimado o homo 

medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do 

estóico ou do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito ( razoabilidade e proporcionalidade 

), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, 

julgo PROCEDENTE os pedidos da presente reclamação proposta por 

LUZIANO LIMA DA SILVA que promove em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A, todos com qualificação nos autos, para (1º) DETERMINAR 

que a Reclamada proceda com as baixas e a efetiva quitação dos débitos 

correspondentes Seguro DPVAT, Licenciamento e IPVA do ano de 2016, 

do veículo do autor, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa 

que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (2º) CONDENAR o reclamado 

ao pagamento dos danos morais experimentados no montante de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), atualizados desde a data do arbitramento, nos 

termos da Súmula 362 do STJ, mais juros de mora a contar da data da 

citação. Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 

55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à 

homologação do MM. Juiz de Direito, 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. Nova Xavantina, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz Substituto

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83607 Nr: 4046-24.2017.811.0044

 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: MORACI WIWA'A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial JULGO 

PROCEDENTE a ação, no sentido lavrar a Certidão de Óbito do Sr. Moisés 

Tsiwaru, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

do Código de Processo Civil.Expeça-se mandado para que seja lavrado 

Certidão de Óbito, devendo constar: o nome do falecido Moises Tsiwaru, 

falecido em 10/02/2017, naturalidade: Paranatinga (PI Marechak Rondon, 

Tribo Xavante), filiação: Tsororada e Wautomomo, Convivente, 

Aposentado, Local de Sepultamento: Aldeia Meribá, Terra indígena 

Marechal Rondon, Etnia Xavante, nesta Comarca, conforme requerido à fl. 

05.Isento de custas.Às providências e expedientes necessários, 

observando as formalidades legais. Após, arquive-se com as devidas 

formalidades.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79294 Nr: 1908-84.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celino Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

n° 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré para 

apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79294 Nr: 1908-84.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celino Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

n° 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré para 

apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53417 Nr: 2618-46.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ledio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termo do art.924, 

II, c/c art.925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente 

execução, o que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publica-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 22924 Nr: 1717-54.2008.811.0044

 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: Alenil de Pontes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 
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OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do transito em jugado da sentença de fls. 94/95, intime-se o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para manifestar acerca do 

cálculo apresentado pela parte requerente.

Transcorrido o prazo sem manifestação da parte executada/requerida ou 

em caso de manifestação no sentido de concordância do valor 

apresentado à fl. 99, expeça-se RPV referente aos honorários 

advocatícios, o qual deverá ser disponibilizado em favor do patrono do 

exequente em 60 dias, sob pena de sequestro, a teor do que dispõem o 

art. 87 do ADCT e art. 2º, § 3º da Resolução n. 438/05 do Conselho da 

Justiça Federal.

Em caso de manifestação adversa do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), volva-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55777 Nr: 1581-47.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenilda Rosa 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.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ajuizada por ZENILDA ROSA 

DE JESUS em face do INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL), 

todos qualificados nos autos.

Instada a manifestar acerca dos cálculos apresentados pela parte 

executada, à parte exequente anuiu com os valores apresentados às fls. 

86 (fls. 119/120).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Pelo exame do processado, constato que a parte exequente manifestou 

expressa anuência aos cálculos apresentados pela parte executada, 

razão pela qual HOMOLOGO os valores apresentados pela exequente às 

fls. 86 para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Expeça-se requisição de pequeno valor – RPV ou precatório requisitório, 

nos termos dos itens 2.12.2, 2.12.3 e seguintes da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria (CNGC).

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, volva-me os 

autos conclusos para extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33253 Nr: 1491-10.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afrosina Egoroff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ajuizada por EFROSINIA 

EGOROFF em face do INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL), 

todos qualificados nos autos.

Instada a manifestar acerca dos cálculos apresentados pela parte 

exequente, à parte executada anuiu com os valores apresentados às fls. 

197 (fls. 199-v).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Pelo exame do processado, constato que a parte executada manifestou 

expressa anuência aos cálculos apresentados pela parte exequente, 

razão pela qual HOMOLOGO os valores apresentados pela exequente às 

fls. 197 para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Expeça-se requisição de pequeno valor – RPV ou precatório requisitório, 

nos termos dos itens 2.12.2, 2.12.3 e seguintes da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria (CNGC).

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, volva-me os 

autos conclusos para extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 19614 Nr: 1089-02.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Liparizi, Margareth Liparizi Louzada 

Liparizi, Carlos Roberto Liparizi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Remetam-se os autos ao arquivo até o cumprimento integral do acordo ou 

eventual manifestação das partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83721 Nr: 4105-12.2017.811.0044

 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): EDSON GUSTAVO STARLICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 52 

pelo prazo requerido.

II – Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65834 Nr: 3062-11.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONECIR ANTONIO MENEGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 97 

pelo prazo requerido.

II – Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53434 Nr: 2634-97.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy de Moraes Rocha, José Francisco 

Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 136 

pelo prazo requerido.

II – Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo 05 dias, sob pena de extinção.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64607 Nr: 2610-98.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Bisco, Lilia Cristina 

Carvalho Bisco Ferreira, Melissa Cristina Carvalho Bisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, conforme petição 

juntada pela parte autora às fls. 35/36, nos termos do art. 924, II, c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente 

execução, o que faço com resolução de mérito.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50754 Nr: 2268-92.2012.811.0044

 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: Sebastião Paulino 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.

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade proposta por 

Sebastião Paulino da Silva, em face de Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS).

A procuradora da parte autora informou às fls. 144 a impossibilidade de 

realização do procedimento administrativo junto à parte requerida devido o 

falecimento da parte autora.

Juntou certidão de óbito em fls. 145.

É o relatório.

Decido.

Como cediço, a morte de uma das partes em ações personalíssimas, 

consideradas intransmissíveis, acarretam a extinção do feito, sem 

julgamento do mérito.

Dispõe o art. 485, IX, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por 

disposição legal;”

 A certidão de óbito de fl. 145, comprova o falecimento da parte autora 

Sebastião Paulino da Silva.

Assim, verifica-se que não há como proceder a substituição do polo ativo, 

uma vez que a ação é personalíssima, restando a extinção do feito, seja 

pela perda do objeto, seja pelo fato da presente ação ser intransmissível, 

nos termos do art. 485, IX, Código de Processo Civil.

Dessa forma, a extinção do processo é medida que se impõe, razão pela 

qual, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, IX, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sem custas.

Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84623 Nr: 4515-70.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsineia Kaniru Paique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-.seP.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76128 Nr: 404-43.2017.811.0044

 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: Agro Sol Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. da Veiga Dorneles & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Prates Rodrigues 

- OAB:20.740/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 485, do Código de Processo Civil, e 

item 2.14.2.1 da C.N.G.C/MT, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO e determino o arquivamento do presente feito, com devidas 

baixas necessárias.Havendo requerimento para desentranhar os 

documentos que instruíram a inicial, desde já defiro, mediante recibo nos 

autos.Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, nos termos do art. 85, e seguintes, do CPC.P.I.C.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72877 Nr: 2734-47.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Spesia, Volnei Spesia, Victório 

Spesia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59203 Nr: 161-70.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ondanir Bortolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Leopoldo Koeche, Waldomiro Koeche 

Neto, José Pedro Koeche, Maria de Fátima Andrade Koeche, Celira Frazen 

Koeche, Marina Rodolfo, Rafael Dela Justina, Marlice Epping Dela Justina, 

Marcos Antonio Rodolpho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joifer Alex Caraffini - 

OAB:13.909-B/MT, Zaid Arbid - OAB:1822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMIR CHAQUIBE SOUKI - 

OAB:12881

 Vistos.

Defiro como requer à fl. 61, proceda o desarquivamento.

Retornando os autos ao cartório, retornem os autos ao arquivo com as 

baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66712 Nr: 324-16.2016.811.0044
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Botini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, na pessoa de seu patrono para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se interesse no prosseguimento do 

feito. Na omissão, intime-se, pessoalmente, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de extinção do feito (CPC, art. 485, III).

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76374 Nr: 517-94.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte autora/recorrida concordou com os parâmetros 

da correção monetária pretendida pelo INSS (fls. 62/63), HOMOLOGO a 

desistência recursal da parte requerida (fls. 56/59), para que produza 

seus efeitos legais e jurídicos.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 49/52 e, após, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Sem prejuízo, considerando o caráter alimentar das prestações 

previdenciárias, conforme dispõe o art. 1012, §1º, inciso II, do Código de 

Processo Civil, oficie-se a agência executiva do INSS para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, implante o benefício concedido às fls. 43/46, sob pena 

de apuração de crime de desobediência.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78043 Nr: 1268-81.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Afonso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte autora/recorrida concordou com os parâmetros 

da correção monetária pretendida pelo INSS (fls. 56/57), HOMOLOGO a 

desistência recursal da parte requerida (fls. 50/53), para que produza 

seus efeitos legais e jurídicos.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 43/46 e, após, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Sem prejuízo, considerando o caráter alimentar das prestações 

previdenciárias, conforme dispõe o art. 1012, §1º, inciso II, do Código de 

Processo Civil, oficie-se a agência executiva do INSS para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, implante o benefício concedido às fls. 43/46, sob pena 

de apuração de crime de desobediência.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65557 Nr: 2938-28.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Zeidler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A/MT, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, na pessoa de seu patrono para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se interesse no prosseguimento do 

feito. Na omissão, intime-se, pessoalmente, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de extinção do feito (CPC, art. 485, III).

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24415 Nr: 447-58.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT, Espólio de Marcelino 

Souza Pinto, Irene Pereira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, na pessoa de seu patrono para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se interesse no prosseguimento do 

feito. Na omissão, intime-se, pessoalmente, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de extinção do feito (CPC, art. 485, III).

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24391 Nr: 418-08.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neif Cavalcante Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 24391

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo Município de Paranatinga/MT 

em desfavor de Neif Cavalcante Neto, objetivando o recebimento da 

quantia de R$ 1.113,45, conforme se infere do extrato de débito de fls. 80.

Todavia, o Provimento nº 13/2013-CGJ, que trata de execuções fiscais de 

baixo valor, determina o arquivamento incontinenti e provisório das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de importe inferior ao 

equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT.

A Portaria SEFAZ 62/2018, que divulga coeficientes de atualização 

monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da 

UPF/MT, fixou no mês de junho de 2018 o valor da UPF/MT em R$ 132,08 

(cento e trinta e dois reais e oito centavos).

Assim sendo, é de rigor o arquivamento provisório e incontinenti das 

execuções fiscais com débitos exequendos inferiores a R$ 1.981,20 (um 

mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Na hipótese, a parte executa o crédito de R$ 1.113,45 (um mil, cento e 

treze reais e quarenta e cinco centavos), o que determina o arquivamento 

provisório do presente feito, nos moldes do provimento em comento.

O arquivamento em questão não significa extinção, nem importa em 

reconhecimento judicial de quitação da dívida ou obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado, assim como 

o desarquivamento dependerá da supressão da falta atribuída ao 

exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

execução – Provimento n. 13/2013-CGJ, §§ 1º e 2º do art. 1º.

Ante o exposto, e o que mais consta nos autos do processo, em 

cumprimento ao disposto no Provimento n. 13/2013-CGJ, determino o 

arquivamento do presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Saliento que a remessa dos autos e seu retorno do arquivo não estarão 

sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da 

sucumbência.

Cientifique-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 19 de junho de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 6731 Nr: 443-02.2001.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Apolinário de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José da Silva, José luiz do Carmo, 

Odiles Fagundes da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio João Pereira Figueiró - 

OAB:1805/A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

Diante do acordo firmado nos autos de código 31918, intime-se a parte 

autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se interesse no 

prosseguimento do presente feito.

 Havendo interesse, deverá providenciar o depósito dos 50% restantes 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova pericial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79209 Nr: 1872-42.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Nilda Longo., Cleonice Longo da Silva, 

Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420/MT, Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT, Gentille S. Oliveira 

- OAB:22914-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para especificar as provas que pretende 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55020 Nr: 1037-59.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Simões Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não houve manifestação da parte executada (fl. 94), 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente, para que surta os 

efeitos jurídicos legais.

Determino a expedição de RPV que deverá ser disponibilizado em favor da 

exequente, em 60 dias, sob pena de sequestro.

Oficie-se a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, incorporar 

definitivamente nos vencimentos da requerente o percentual de 11,98%, 

conforme determinado na sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82796 Nr: 3693-81.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Autos n. 3693-81.2017.811.0044 – Cód. 82796

Vistos, etc.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, 

proposta pelo Ministério Público, em face do Município de Paranatinga, 

visando o fornecimento de vaga em instituição educativa em favor do 

infante referido na exordial.

O pedido de tutela antecipada restou indeferido, consoante decisão de fls. 

20/21. No entanto, às fls. 28, o ente municipal informou que o menor foi 

matriculado no berçário I, no dia 25 de outubro de 2017, comprovando 

suas alegações mediante documentação carreada às fls. 29/30.

O Ministério Público se manifestou à fl. 31.

É o relatório. Fundamento e decido.

No vertente caso, entendo que o feito comporta a extinção sem julgamento 

do mérito, nos exatos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a pretensão da requerente já se deu por 

satisfeita em âmbito extrajudicial. Portanto, sobrevieram à demanda, o 

exaurimento do interesse processual e a consequente perda do objeto.

 Firme no exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento do 

mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil.

Isento de custas e despesas processuais.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Paranatinga/MT, 19 de junho de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26910 Nr: 2942-75.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ileuzina Silvéria de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, conforme petição 

juntada pela parte autora às fls. 145, nos termos do art. 924, II, c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente 

execução, o que faço com resolução de mérito.

 P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26112 Nr: 2165-90.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ramos Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semusa- Serviço Municipal Autônomo de 

Saneamento Ambiental, Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Rosângela da Silva Capelão - OAB:8944/MT

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos.

Em consequência, com fundamento nos termos do artigo 921, inciso I, 

Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO do feito até a 

liquidação integral da dívida (20/06/2018).

Decorrido o prazo, intime-se a parte exeqüente para informar se houve o 

cumprimento do acordo.

Após, retornem os autos conclusos.

Publique-se.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15967 Nr: 59-63.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Laraianas Ltda, Espólio de Esmeraldino 

Alencar de Campos, Albertina Terezinha Borges de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT, José Sebastião de Campos Sobrinho - 

OAB:6203/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 Vistos.

Ante o teor da petição de fls. 175, informando o descumprimento do 

acordo entabulado entre as partes e devidamente homologado 

judicialmente, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento voluntário da quantia informada.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61840 Nr: 1393-20.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Castro Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença, bem como a alteração dos pólos ativo e 

passivo.

Após, intime-se o(a)(s) executado(a)(s) no endereço de fl. 61, a efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 523), sob 

pena de aplicação de multa no valor de 10%. (art. 523, §1º, NCPC).

Não havendo o pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora do 

bem indicado à fl. 67.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70106 Nr: 1692-60.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guido Nelson Schmitt, Rafael Cristiano Schmitt, 

Lindomar Kehrwald, Ricardo Schmitt, Yonara Claudia Riscarolli Schmitt, 

Realda Teresinha Schmitt, Rosela Schmitt, Marciane Strelow Schmitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de penhora online formulado à fl. 51-verso, porque nem 

todos os executados foram citados (art. 829 c/c art. 231, § 1.º, do CPC)

 Proceda-se a citação de Lindomar Kehrwald, via postal, no seguinte 

endereço: Rua Salgado Filho, 4288, Cancelli, Cascavel/PR, CEP 85811-100.

Quanto as demais citações deverão ser por Oficial de Justiça, inclusive de 

Lindomar, vez que na Gaúcha do Norte /MT não conta carteiro.

A parte exequente, deverá providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80823 Nr: 2672-70.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guido Nelson Schmitt, Realda Teresinha Schmitt, 

Ricardo Schmitt, Yonara Claudia Riscarolli Schmitt, Marciane Strelow 

Schmitt, Rafael Cristiano Schmitt, Lindomar Kehrwald, Rosela Schmitt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 Vistos.

Especifiquem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83380 Nr: 3954-46.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana David Chagra

 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.

Considerando a necessidade de realização da perícia médica visando 

comprovar a incapacidade da parte autora, nomeio o Dr. Arlindo Rodrigues 

Rocha Junior, com consultório médico na Rua São Francisco Xavier, n. 

1415, Centro, Parantinga/MT, para o exame médico do requerente, que 

deverá informar a Secretaria Judicial da data para realização de perícia 

médica, independentemente de termo de compromisso, que deverá 

responder os quesitos formulados pelas partes, em 20 (vinte) dias.

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no "caput" do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 12707 Nr: 1434-70.2004.811.0044

 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 Bier, Nelma Helena Dreie Bier, Roque Luiz 

Koehler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Reinoldo Kohler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Alves de Oliveira - 

OAB:9607-A/GO, Luciano Braga Côrtes - OAB:16.726-PR, Rodrigo 

Barbosa de Oliveira - OAB:21328/GO, Ronaldo Monteiro Feguri - 

OAB:8328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Alves de Oliveira - 

OAB:9607-A/GO, Rodrigo Barbosa de Oliveira - OAB:21328/GO

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 424, remeta-se os autos ao arquivo com as 

baixas necessárias, sem prejuízo de desarquivamento para retirada da 

carta de adjudicação e extração de fotocópias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28292 Nr: 1287-34.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Luis Jacoby Egewarth, Geraldo Wiest, 

Liria Johann Wiest

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Oliveira - 

OAB:17224/RS, Gilberto José Cerqueira Jr. - OAB:48.003/RS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Correa de 

Moraes - OAB:54.323/RS, Fabiano Magalhães Ferrari - 

OAB:13985-B/MT

 Vistos.

Ante o lapso temporal, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo 15 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31853 Nr: 96-80.2012.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Luis Jacoby Egewarth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Magalhães Ferrari - 

OAB:13985-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Oliveira - 

OAB:17224/RS, Euder Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, Gilberto 

José Cerqueira Jr. - OAB:48.003/RS, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença, bem como a alteração dos pólos ativo e 

passivo.

Após, intime-se o(a)(s) executado(a)(s), através de seu(s) 

representante(s) legal(is), a efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 

15 (quinze) dias (NCPC, art. 523), sob pena de aplicação de multa no valor 

de 10%. (art. 523, §1º, NCPC).

Não havendo o pagamento voluntário, intime-se o exequente a fim de, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar e requerer o que entender de 

direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50924 Nr: 97-31.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenilda Solidade Silva Comércio - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 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, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 11061 Nr: 208-30.2004.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gomes Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gilberto de Oliveira - 

OAB:133404/SP, Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Campanelli Ohara - 

Procuradora do INSS - OAB:Mat.1378646

 Vistos.

Com o trânsito em julgado da sentença de fls. 213/214, expeça-se 

requisição de pequeno valor – RPV ou precatório requisitório, observando 

os valores de fls. 212, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria (CNGC).

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, volva-me os 

autos conclusos para extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79620 Nr: 2043-96.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785/MT, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que recolha o valor faltante da diligência do 

Oficial de Justiça informado à fl. 79.

Recolhida a diligência, passada para o oficial, devolva-se a presente 

missiva a comarca de origem, com as homenagens de praxe

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74352 Nr: 3319-02.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFC, EdAPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alba Coimbra Marques - 

OAB:5120-B/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770/MT, 

FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES - OAB:17167, Romaria 

Pereira da Costa - OAB:243050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de analisar o pedido de fl. 80, proceda-se a citação de Tainá 

Meireles dos Santos, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

informado à fl. 04, a qual deverá ser questionado, no ato da citação, se 

sabe o endereço do seu irmão Marco Antônio Ferreira Carneiro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83738 Nr: 4120-78.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Eides Pereira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Especifiquem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80111 Nr: 2269-04.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelson da Silva Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 
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OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Vistos.

Especifiquem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32819 Nr: 1057-21.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weugles Barbosa Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semusa- Serviço Municipal Autônomo de 

Saneamento Ambiental

 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.

Da análise dos autos, observo que trata-se de execução de título judicial 

(fls. 31/32), motivo pelo qual chamo o feito à ordem e determino a 

intimação da parte executada dos termos do despacho de fl. 40, tornando 

sem efeito a citação de fls. 46 e o despacho de fl. 49.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87739 Nr: 1335-12.2018.811.0044

 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: Paulo Garcia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.Nos 

termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, 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 pela 

Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no art. 334 e parágrafos, do CPC.Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus respectivos advogados.Ao ser citado, o requerido 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 conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o art. 335 e incisos, do CPC.Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação em 15 (quinze) 

dias.Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88738 Nr: 1896-36.2018.811.0044

 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: Diana Palmer Ojeda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 88738

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com 

pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, movida por DIANA PALMER OJEDA DOS 

SANTOS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., devidamente qualificadas nos autos.

Alega, em síntese, que possui um imóvel, na cidade de Cuiabá/MT, para o 

qual a requerida presta os serviços de energia. Aduz que realizou 

contrato de locação do referido imóvel pelo prazo de 01 (um) ano, ficando 

sob a responsabilidade do locatário. Aduz que, ao deixar a residência, o 

locador deixou faturas de energia elétrica em atraso, de modo que o 

fornecimento de energia elétrica ao imóvel foi cessado. Verbera que, ao 

solicitar a transferência de titularidade com religamento, foi informada que 

o pedido não seria atendido, uma vez que o serviço estava suspenso em 

razão do atraso no pagamento das faturas.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência, para determinar à 

requerida que proceda a religação da energia elétrica do imóvel, bem como 

se abstenha de incluir o nome da requerente no cadastro de proteção ao 

crédito. Com a inicial, carreou os documentos de fls. 22/46.

É a síntese necessária. Decido.

Inicialmente, defiro o pedido de concessão das benesses da justiça 

gratuita.

 Conforme é sabido, para a concessão da tutela provisória de urgência é 

necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para 

convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do 

autor muito provavelmente será julgado procedente ao final da lide, 

conforme preceitua o caput do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Complementando o preceptivo, tem-se que o artigo 303, do mesmo diploma 

legal, segundo o qual:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura 

da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela 

antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da 

lide, direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo.

Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Adentrando às minúcias do caso concreto, na exordial, a requerente 

afirma que a requerida se nega a fornecer os serviços de energia elétrica, 

bem como realizar a transferência de titularidade, em razão de existirem 

faturas em aberto. No entanto, alega que referidas contas foram 

contraídas pelo antigo locador, o qual, em fevereiro de 2018, optou por 

rescindir o contrato e deixar o imóvel, sem ter quitado as faturas de 

energia elétrica.

Acerca do assunto, imperioso ressaltar o que diz a resolução nº 414/2010 

da ANEEL, verbis:

Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço 

público de energia

elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos: 

§ 1º A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos 

incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de 

débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, 

cumulativamente, as seguintes situações: (Incluído pela REN ANEEL 479, 

de 03.04.2012);

I – a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à 

exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes 

definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio 

ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e (Incluído pela 

REN ANEEL 479, de 03.04.2012);

II – continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a 

mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente 

da classificação da unidade consumidora.

Neste sentido, o atual entendimento jurisprudencial, estabelece o que 

segue:
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APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA EM 

RAZÃO DE DÉBITO EM NOME DE TERCEIRO. DESCABIMENTO. 

OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM . DESATENDIMENTO AO DISPOSTO 

NO ART. 128, § 1º DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. A 

concessionária não pode condicionar a ligação ou a alteração da 

titularidade da unidade consumidora à quitação de débito de terceiro, pois 

a obrigação ao fornecimento de energia elétrica é propter personam , 

vinculada ao contratante e não ao imóvel em que se situa a unidade 

consumidora. Inteligência do art. 128, § 1º, da Resolução nº 414/2010 da 

ANEEL. Precedentes deste Colegiado. (...). (Apelação Cível Nº 

70077085561, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 30/05/2018)

Dessa maneira, a concessionária de energia elétrica não pode se negar a 

fornecer seus serviços ao consumidor e, tampouco, a transferir a 

titularidade da unidade consumidora, em razão de débitos pretéritos 

contraídos por terceiros, sob pena de ofender ao disposto na resolução 

supra.

No caso concreto, a probabilidade do direito não restou demonstrada pela 

parte autora, uma vez que não comprovou a propriedade do imóvel. Isto 

porque, o contrato de compra e venda de fls. 29/30, estabelece que o 

imóvel vendido é descrito como “Lote 16”, enquanto que as contas de 

energia anexas dizem respeito ao “Lote 18”.

Corroborando a esta divergência, extrai-se dos autos, mais precisamente 

das fls. 31, que o contrato de aluguel não está assinado pelo senhor 

Ulisses Ribeiro Neto, sendo prova unilateral e insuscetível a comprovar a 

relação de locação existente entre as partes.

Dessa maneira, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

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 o necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se a requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus respectivos advogados.

Ao ser citada, a requerida deverá ser cientificada de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o 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 (dez) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84391 Nr: 4422-10.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Schulz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Seringueiros de Gaúcha do 

Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DE CARVALHO DAL 

SECO - OAB:23124/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 84391

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

cumprir o despacho exarado às fls. 27, sob pena de extinção sem 

julgamento de mérito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89076 Nr: 2074-82.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Batista 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:

 Código nº 89076

Vistos.

 Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

 Cite-se o requerido para contestar a ação, no prazo legal.

 Decorrido o prazo da contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Após, retornem os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 13 de Junho de 2018

 Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82141 Nr: 3387-15.2017.811.0044

 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: Claudio Inácio Canova de Castro, Juliana Baccin de 

Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Guimarães de Souza, José de Souza 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3387-15.2017.811.0044 - Código nº 82141

 Requerentes: Claudio Inácio Canova de Castro e Juliana Baccin de Castro

 Requeridos: Selma Guimarães de Souza e José de Souza Rocha

 Vistos.

 Tendo em vista o petitório de fls. 43, defiro o pedido de retificação do 

valor da causa, uma vez que devidamente comprovado o valor venal da 

área.

 Com relação ao pedido de pagamento das custas ao final do processo, 

em razão de não possuir condições econômicas de adimplir com as 

despesas iniciais, verifica-se que não há nos autos a comprovação de 

hipossuficiência. Nesse sentido, salienta-se o recente entendimento 

jurisprudencial acerca do assunto:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. O pagamento das 

custas ao final do processo é semelhante à concessão do benefício da 

gratuidade judiciária, devendo restar comprovada a hipossuficiência 

financeira momentânea da parte de arcar com os ônus processuais, o que 

não restou comprovado nos autos. Agravo de instrumento desprovido. ( 

Agravo de instrumento Nº 70072877970, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, julgado em 

29/06/2017).

 Desta feita, como a parte autora não logrou êxito em comprovar sua 

hipossuficiência econômica, indefiro o pedido.

 No entanto, considerando que a causa é de elevado valor, defiro o pedido 

de parcelamento das custas iniciais, devendo este ser realizado em 6 

(seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, nos 

termos do artigo 468, §7º da CNGC.

 Intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder o 

recolhimento da primeira parcela, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e cancelamento da distribuição (art. 290, CPC)

 Após, retornem os autos à conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Paranatinga, 22 de maio de 2018.

 Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88408 Nr: 1702-36.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira 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:

 Código nº 88408

Vistos.

 Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

 Cite-se o requerido para contestar a ação, no prazo legal.

 Decorrido o prazo da contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Após, retornem os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 11 de junho de 2018.

 Jorge Hassib Ibraim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80878 Nr: 2693-46.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocélia Camargo da Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odete Speroni Obregon, Jarbas Augusto 

Obregon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI PUCI DA MOTTA - 

OAB:RS 89.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço em que deverá ser 

intimado o réu nesta deprecada, haja vista que não consta quaisquer 

endereço do requerido para cumprimento do ato nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65558 Nr: 2939-13.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jairo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

fls.39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52416 Nr: 1620-78.2013.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilmar Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88410 Nr: 1704-06.2018.811.0044

 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: Maria Aparecida de Matos

 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:

 Código nº 88410

Vistos.

A assistência judiciária gratuita foi instituída para possibilitar que todos 

possam ter acesso amplo e irrestrito à atividade jurisdicional, 

independentemente de se tratar de pessoa física ou jurídica, e só deve 

auferir de seus benefícios aquele que efetivamente não é detentor de 

condições para arcar com os custos do processo, sem prejuízo de sua 

própria subsistência ou de sua família.

 No caso, a autora informa sua profissão como sendo técnica em 

enfermagem e, diante do que se extrai de seus holerites (fls. 109/120), 

verifico, inicialmente, que a autora possui condições financeiras 

razoáveis, sendo capaz de arcar com as despesas judiciais.

 Assim, indefiro o pedido de concessão da gratuidade judicial e determino 

o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito, com o consequente cancelamento da 

distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85510 Nr: 250-88.2018.811.0044

 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: Valda Ferreira Gomes

 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:

 Código nº 85510

Vistos.

Considerando as condições autorais bem como o valor da causa, defiro o 

pedido de parcelamento das custas iniciais, devendo este ser realizado 

em 3 (três) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, 

nos termos do artigo 168, § 7º da CNGC.

No entanto, a primeira parcela deverá ser recolhida logo após a decisão 

favorável ao parcelamento, nos termos do artigo 468, § 7º da CNGC.

Assim, intime-se a requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder o 

recolhimento da primeira parcela, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e cancelamento da distribuição (art. 290, CPC).

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88413 Nr: 1706-73.2018.811.0044

 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: Genilda Dias Costa Alves de Oliveira

 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:

 Código nº 88413

Vistos.

A assistência judiciária gratuita foi instituída para possibilitar que todos 

possam ter acesso amplo e irrestrito à atividade jurisdicional, 

independentemente de se tratar de pessoa física ou jurídica, e só deve 

auferir de seus benefícios aquele que efetivamente não é detentor de 

condições para arcar com os custos do processo, sem prejuízo de sua 

própria subsistência ou de sua família.

 No caso, a autora informa sua profissão como sendo técnica em 

enfermagem e, diante do que se extrai de seus holerites (fls. 36/47), 

verifico, inicialmente, que a autora possui condições financeiras 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 555 de 795



razoáveis, sendo capaz de arcar com as despesas judiciais.

 Assim, indefiro o pedido de concessão da gratuidade judicial e determino 

o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito, com o consequente cancelamento da 

distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88416 Nr: 1708-43.2018.811.0044

 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: Eli Neves Ferreira

 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:

 Código nº 88416

Vistos.

A assistência judiciária gratuita foi instituída para possibilitar que todos 

possam ter acesso amplo e irrestrito à atividade jurisdicional, 

independentemente de se tratar de pessoa física ou jurídica, e só deve 

auferir de seus benefícios aquele que efetivamente não é detentor de 

condições para arcar com os custos do processo, sem prejuízo de sua 

própria subsistência ou de sua família.

 No caso, a autora informa sua profissão como sendo técnica em 

enfermagem e, diante do que se extrai de seus holerites (fls. 36/44), 

verifico, inicialmente, que a autora possui condições financeiras 

razoáveis, sendo capaz de arcar com as despesas judiciais.

 Assim, indefiro o pedido de concessão da gratuidade judicial e determino 

o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito, com o consequente cancelamento da 

distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88508 Nr: 1780-30.2018.811.0044

 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: Josefa Maria Santana Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de evidência, visto que 

ausentes os requisitos legais para tanto.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 15 (quinze) dias.Intimem-se as partes sobre o teor da 

presente decisão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24380 Nr: 408-61.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60828 Nr: 916-94.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84391 Nr: 4422-10.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Schulz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Seringueiros de Gaúcha do 

Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DE CARVALHO DAL 

SECO - OAB:23124/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87784 Nr: 1354-18.2018.811.0044

 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: Guimarães Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88279 Nr: 1619-20.2018.811.0044
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 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 Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Dassa Ltda, Daniele de Souza 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30107 Nr: 547-42.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lairto Longhini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-27.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EZENIL PINHO DA SILVA (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:

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: 1000145-94.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA GONCALVES 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:

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: 1000323-43.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA TOLEDO ARAUJO OAB - MT22012/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA & ROSA INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos do ID nº 13769781.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91308 Nr: 2176-70.2018.811.0023

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBA, CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, FABIO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:23482, JAKSON 

DARLYN FERREIRA DOS SANTOS - OAB:24855

 Processo nº 2176-70.2018.811.0023

Código nº 91308

Menor Infrator: Cristiano Araújo da Silva

Menor Infrator: Diogo Berger Afonso

D E C I S Ã O

Trata-se de auto de apreensão em flagrante dos adolescentes Cristiano 

Araújo da Silva e Diogo Berger Afonso, devidamente qualificado nos 

autos, pela prática, em tese, de ato infracional equiparado ao delito de 

latrocínio tentado (artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A e § 3º inciso II, na forma 

do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações do art. 

103, do ECA) ocorrido por volta das 23h00min, do dia 16/06/2018, na 

estrada rural denominada Travessão 0A, nesta cidade Peixoto de 

Azevedo/MT.

O Ministério Público Estadual ofereceu representação, pleiteando pela 

internação cautelar em face dos adolescentes Cristiano Araújo da Silva e 

Diogo Berger Afonso ao argumento de que o delito é demasiadamente 

grave, havendo necessidade da decretação para garantir a ordem pública, 

bem como futura aplicação das medidas menoristas pertinentes.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Analisando os depoimentos prestados na Delegacia de Polícia e perante o 

Ministério Público, constato realmente presentes os indícios suficientes de 

autoria e materialidade delitiva dos representados, estando, portanto, 

presente o requisito do fumus boni iuris.

Por outro lado, considerando que o ato infracional é demasiadamente 

grave, mediante violência a pessoa, posto que Cristiano Araújo da Silva, 

agindo previamente ajustado com terceiro identificado como “Gustavo”, e 

sob o comando do adolescente Diogo Berger Afonso, subtraiu, para 

outrem, mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, 

coisa alheia móvel, consistente na motocicleta placa KAF-8189, cor azul, 

pertencente à vítima Antônio José Pereira da Silva. Além Disso, buscando 

garantir a subtração da coisa, os representados e o coautor tentaram, 

mediante disparos de arma de fogo, matar a mencionada vítima, não 

consumando o latrocínio por circunstâncias alheias, desta forma, entendo 

que a medida se fundamenta pela garantia da ordem pública.

Conclui-se, portanto, imperiosa a intervenção estatal para impedir que os 

adolescentes continuem praticando, reiteradamente, atos infracionais 

graves, o que colocaria em descrédito a Justiça, tornaria insegura a 

comunidade local, visando garantir sua própria segurança pessoal.
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Nesse sentido:

“(...). Demonstrada pelo Juízo de primeira instância a necessidade 

concreta da medida socioeducativa de internação e tendo o paciente 

praticado ato infracional equiparado ao delito de roubo circunstanciado, 

não configura constrangimento ilegal a aplicação de tal medida, nos termos 

do art. 122, I, do ECA. (...)”. (STJ – 5ª T. HC 116421/MT. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 15/06/2010. DJe 02/08/2010).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – LIBERAÇÃO – 

GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL – REITERAÇÃO DA PRÁTICA DE TAIS 

ATOS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA SEGURANÇA PESSOAL DO 

ADOLESCENTE E TAMBÉM MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – 

RESTABELECIMENTO DA MEDIDA – 1. Ostentando gravidade o ato 

infracional praticado pelo adolescente, na medida em que praticado com o 

uso de arma de fogo e em concurso de agentes e considerando ainda sua 

reiteração na prática de atos infracionais, deve o menor infrator 

permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal e 

também para manutenção da ordem pública. 1.1 inteligência dos arts. 122, I 

e 174, ambos do ECA. 2. in casu, a liberação do menor se deu antes 

mesmo da juntada do relatório social do CESAMI, instrumento importante 

para avaliar a possibilidade e a conveniência de concessão da medida 

liberatória. 3. Recurso provido”. (TJDFT – AGI 20070020056566 – 1ª 

T.Crim. – Rel. Des. João Egmont – DJU 26.09.2007 – p. 105).

Posto isso, considerando que o auto de apreensão em flagrante de ato 

infracional dos adolescentes CRISTIANO ARAUJO DA SILVA e DIOGO 

BERGER AFONSO cumpriu as formalidades gerais do art. 302 do CPP, bem 

como os requisitos exigíveis para a lavratura do mesmo conforme 

preceitua o art. 304 e seguintes do mesmo codex; c/c art. 111, do ECA, 

HOMOLOGO o presente para que produza seus jurídicos efeitos. 

Consequentemente DECRETO A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA dos 

adolescentes CRISTIANO ARAUJO DA SILVA e DIOGO BERGER AFONSO, 

qualificados no auto de apreensão em flagrante de ato infracional, com 

fundamento no art. 108; c/c 122, incisos I e II; e 174, segunda parte, 

ambos da lei 8.069/90, pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

sem prejuízo de liberação antes de tal prazo, se acaso mudarem as 

circunstâncias fáticas durante o curso do procedimento.

A Autoridade Policial, ao cumprir esta decisão, deverá observar o disposto 

no Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo colocar os 

adolescentes em local próprio e adequado, zelar pela integridade física e 

moral deles, bem como mantê-los totalmente isolados dos demais presos, 

assegurando-lhes o direito de visita dos pais e responsáveis.

Providencie, com urgência, a remoção dos adolescentes para a unidade 

apropriada, lembrando que só poderão permanecer na repartição policial 

pelo prazo máximo de 05 (cinco) dias (art. 185, §2º, da Lei nº 8.069/90).

Ultrapassado o prazo retromencionado sem as providências, proceda a 

imediata liberação dos adolescentes infratores e sua recondução ao 

domicílio e entrega ao responsável legal, mediante comprovação de 

endereço fixo e termo nos autos.

Determino, outrossim, a expedição de Mandado de Busca e Apreensão do 

Adolescente DIOGO BERGER AFONSO, e a sua manutenção na sede da 

Delegacia de Polícia até que seja providenciada a vaga na unidade de 

internação apropriada, ou até que seja transcorrido o prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intimem-se os Representantes Legais dos adolescentes acerca da 

presente decretação de internação.

Ciência ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar e à Delegacia de Polícia.

Recebo a presente representação em face de CRISTIANO ARAÚJO DA 

SILVA e DIOGO BERGER AFONSO, por satisfazer os requisitos do art. 

182, do ECA, sendo processado em segredo de justiça.

Designo audiência de apresentação para o dia 11 julho de 2018, às 

17h05min.

Citem-se os representados (art. 111, inc. I, da Lei nº 8.069/90) e 

intimem-se seus pais ou responsáveis, cientificando-os do teor desta 

representação e alertando-os de que deverão comparecer à audiência 

designada devidamente acompanhados de advogado, art. 184, § 1º, da 

supracitada Lei.

O Oficial de Justiça no ato da citação deverá indagar aos representados e 

seus representantes legais acerca da necessidade de nomeação de 

defensor dativo. Certificada a hipossuficiência, nomeio, desde já, o 

Defensor Público atuante nesta Comarca para o patrocínio da defesa 

técnica, na forma da lei.

Certifique-se o que constar no distribuidor desta Comarca contra os 

adolescentes.

Ciência ao MPE e à DPE e/ou Defesa, conforme o caso.

Juntem-se os pedidos formulados pela Defesa de Cristiano Araujo da 

Silva.

Em seguida, conceda-se vista dos autos ao MPE para manifestação.

Após, retornem os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

Servirá a presente decisão de Ofício/Carta Precatória/Mandado de Busca 

e Apreensão/Mandado de Intimação, ante a urgência que o caso requer.

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de junho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64184 Nr: 1331-14.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR RABELO SÃO MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora para trazer aos 

autos os dados bancários para transferência de valores(RPV), no prazo 

legal.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001089-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. F. DA S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NECI FLOR DA SILVA OAB - 042.059.185-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001089-92.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: M. S. F. DA S. REPRESENTANTE: NECI FLOR DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cumpra-se 

servindo a presente como mandado. Após, devolva-se com nossas 

homenagens de estilo. , 20 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001090-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA SALUSTRIANO DA SILVA OAB - 488.667.841-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001090-77.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: M. S. M. REPRESENTANTE: ROSA SALUSTRIANO DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens de estilo. , 20 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001091-62.2018.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

A. A. S. S. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001091-62.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ROSANGELA ALVES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Defiro AJG. Cite-se. , 20 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001092-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA SABINOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001092-47.2018.8.11.0013. AUTOR: 

FRANCISCA MARIA SABINOS DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Defiro AJG. Cite-se. , 20 de junho de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001093-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS FREDERICO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001093-32.2018.8.11.0013. AUTOR: 

RUBENS FREDERICO DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Defiro AJG. Cite-se. , 20 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001094-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DE ALMEIDA TOMAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001094-17.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: JACINTO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: CRISTIANO DE 

ALMEIDA TOMAZ Defiro AJG. Cite-se. , 20 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001098-54.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDETE VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001098-54.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ZILDETE VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Defiro AJG. Cite-se. , 20 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001099-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001099-39.2018.8.11.0013. AUTOR: 

IZAIAS LOPES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Defiro 

AJG. Cite-se. , 20 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001012-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. B. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001012-83.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: TANIA MARA NOGUEIRA REQUERIDO: ALVINO VENANCIO 

BARBOSA Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, 

devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 20 de junho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001021-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. G. F. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001021-45.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: PATRICIA SOARES REQUERIDO: ODÁRIO GREC FERRAZ 

Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens de estilo. , 20 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001118-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PINHEIRO NOIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001118-45.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: OTACILIO DE SOUZA REQUERIDO: JOSÉ PINHEIRO NOIA 

Cumpra-se servindo a presente como mandado. APós, devolva-se com 

nossas homenagens de estilo. , 20 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1001119-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO SOLIDADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BEZERRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (AUTORIDADE)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001119-30.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: LUIZ RICARDO SOLIDADE DOS SANTOS REQUERIDO: LUIZ 

BEZERRA DOS SANTOS Cumpra-se servindo a presente como mandado. 

APós, devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 20 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161305 Nr: 1023-32.2018.811.0013

 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: AADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas - 

OAB:3540-MT, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400, Núcleo de 

Pratica da Unemat - OAB:

 D E C I S Ã O

I – Defiro o pedido de AGJ.

II – Processe-se em segredo de justiça.

III – Ao Núcleo de Mediação e Conciliação para tentativa de acordo.

IV – Fixo alimentos provisórios, na ausência de maior prova quanto aos 

rendimentos da parte ré, em 50% do salário mínimo vigente no país ou 30% 

dos rendimentos totais do requerido, o que for maior, além de 50% das 

despesas extras gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de cada mês 

seguinte ao vencido à representante dos autores;

V – No intuito de assegurar o melhor interesse da criança e seus direitos 

fundamentais, defiro a Guarda Provisória. Lavre-se Termo de Guarda.

VI – Cite-se a parte ré (no endereço no verso – ou constante na inicial) 

para os termos da presente ação, cuja contrafé segue anexa, para 

querendo, contestar o pedido a partir da data designada, sob pena de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (CPC, art. 285 e 

319), bem como, intime-se dos alimentos provisionais e da guarda 

provisória fixados.

VII – Proceda-se à realização de estudo social.

VIII – Intimem-se as partes para que comparecem à audiência designada 

acompanhadas de seus advogados.

IX – Intime-se o Ministério Público.

X – Cumpra-se.

SERVE O PRESENTE DE MANDADO PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. (anexa a 

inicial e procuração).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 161305 Nr: 1023-32.2018.811.0013

 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: AADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas - 

OAB:3540-MT, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400, Núcleo de 

Pratica da Unemat - OAB:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 19 de Abril de 2018, às 16:00 horas, para 

designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53559 Nr: 4399-41.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Frigorifica Pontes e Lacerda, 

Temistocles Nunes da Silva Sobrinho, Victor Augusto Saldanha Birtche, 

Ivana Carnelos Birtche, Carolina Carnelos Birtche, JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AUGUSTO CHILO - 

OAB:221616

 Ao exequente acerca da prescrição intercorrente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53559 Nr: 4399-41.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Frigorifica Pontes e Lacerda, 

Temistocles Nunes da Silva Sobrinho, Victor Augusto Saldanha Birtche, 

Ivana Carnelos Birtche, Carolina Carnelos Birtche, JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AUGUSTO CHILO - 

OAB:221616

 Defiro o requerido.

Cite-se por edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123077 Nr: 4963-73.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, REAL 

BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GUIMARÃES PEREGO 

- OAB:344797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO GONÇALO GOMES 

DA SILVA JUNIOR - OAB:7940

 intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da peticão da 

perícia juntada em Ref. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137556 Nr: 2654-45.2017.811.0013

 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: Jair do Prado Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT 4.062

 Certifico que o recurso juntado aos autos é tempestivo, portanto abro 

vistas para a parte autora apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 34163 Nr: 1629-80.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zanilda Leandra Feliciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aos Nobres causídicos para que esclareçam acerca dos valores a serem 

levantados em favor do cliente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143688 Nr: 5108-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IONEIDE AMARAL 59474203172, Maria 

Ivoneide Amaral, IOLANDA PINHEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Rodrigo Rodrigues 

Dos Santos - OAB:10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da 

correspondência devolvida juntada em Ref. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 29515 Nr: 4025-64.2005.811.0013

 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: Anito Anders

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao embargado para contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125 Nr: 88-66.1993.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDON IND. E COM. DE CEREAIS, Maurício 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 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.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53559 Nr: 4399-41.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Frigorifica Pontes e Lacerda, 

Temistocles Nunes da Silva Sobrinho, Victor Augusto Saldanha Birtche, 

Ivana Carnelos Birtche, Carolina Carnelos Birtche, JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AUGUSTO CHILO - 

OAB:221616

 Intime-se o excepto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 37957 Nr: 512-20.2007.811.0013

 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: Eliana Maria Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao embargado para contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46879 Nr: 3543-14.2008.811.0013

 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): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:3839/MT.

 Ao requerido para que se manifeste acerca das informações trazidas 

pelo parquet em sua promoção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89714 Nr: 1511-26.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Lourdes de Jesus Benevides

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AO REQUERENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 11863 Nr: 1516-05.2001.811.0013

 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: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Garcia Redivo, Domingos Gilberto Redivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente acerca da prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112403 Nr: 1035-17.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad. de Ass. do 

Noroeste de MT-Sicredi Noroeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicolau Lopes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da certidão 

do oficial de justiça juntado em Ref. 56

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91014 Nr: 2615-53.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lourdes Veloso de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se para que apresente honorários.

Às partes para que se manifestem acerca dos honorários e deposite os 

valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59002 Nr: 4568-91.2010.811.0013
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. F. Krause & Cia Ltda - Me, Celi Romana 

Campos Krause, Luiz Fernando Krause

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Execução promovida pelo Estado de Mato Grosso fundada em 

CDA. Aduziu, a parte autora, que é credora do executado da quantia 

líquida, certa e exigível de R$5452,49 representada pela cédula rural 

hipotecária.

 Devidamente citado, os executado não efetuaram o pagamento, não 

sendo encontrado bens penhoráveis.

É o relatório. Passo a decidir.

O instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações 

jurídico-negociais e a estabilização delas pelo decurso de um certo 

período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não 

resolvidos. Enfim, busca a pacificação da vida em sociedade em razão do 

decurso de um prazo. O tempo cura.

Neste diapasão, devemos ressaltar que do ponto de vista da filosofia, a 

finitude humana contrapõe-se à existência de um processo eterno. Logo, 

tornam-se inconcebíveis execuções eternas e imprescritíveis, como se 

fossem uma espada de Dâmocles nas cabeças dos devedores.

Ademais, pelo princípio da razoável duração do processo, introduzido no 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, pela Emenda 

Constitucional n 45/2004, não se permite a duração do feito executivo por 

tempo indeterminado - ad eternum .

Verifica-se, no presente caso, que o processo encontra-se em trâmite 

desde 15 de março de 1999 e, desde, então, nenhuma medida foi adotada 

pelo exequente que permeneceu inerte, não indicando nenhum bem 

penhorável. E conforme é cediço o direito não socorre quem dorme - 

dormientibus non sucurrit jus.

Desta forma, tenho que restou evidenciada a ocorrência da prescrição 

intercorrente que se dá quando o processo fica paralisado por tempo 

superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do credor, que não 

apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação de 

seu crédito.

Insta salientar decisões proferidas por nossos Tribunais neste sentido:

APELAÇAO CÍVEL - EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA 

RURAL PIGNORATÍCIA - PRESCRIÇAO INTERCORRENTE RECONHECIDA - 

PARALISAÇAO DO PROCESSO POR MAIS DE OITO ANOS ININTERRUPTOS 

E SEM QUALQUER MANIFESTAÇAO DO CREDOR - PRAZO 

PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS - AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS - 

PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇAO DO PROCESSO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

 (904 MS 2012.000904-3, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de 

Julgamento: 20/03/2012, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2012)

E M E N T A -APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE EXECUÇÃO -PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE -VERIFICADA -IMPROVIDO.

O instituto da prescrição visa proporcionar segurança jurídica às relações 

sociais, determinando a produção de efeitos jurídicos em decorrência do 

transcurso do tempo. O Código Civil fulmina direitos e pretensões, caso 

não exercidos ou postulados em determinado espaço de tempo. É a 

própria lei, em caráter excepcional, quem coloca a salvo alguns direitos, 

conferindo-lhes imunidade contra a prescrição, a exemplo dos direitos da 

personalidade. Regra geral, portanto, é a prescritibilidade das pretensões. 

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, tem início a contagem 

da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção do processo, depois 

de verificada a prescrição, considerando a inércia do credor. (TJ/MS. 

Apelação Cível n. Relator Des. Sideni Soncini Pimentel. Quinta Turma Cível. 

Julgamento: 22.4.2010).

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Cambial – Cédula rural pignoratícia – 

Prazo prescricional que é de três anos – Artigo 60 do Decreto-lei 167/67 – 

Prescrição intercorrente reconhecida – Extinção do processo decretada – 

Artigo 268, IV, do Código de Processo Civil – Recurso provido para esse 

fim. (Agravo de Instrumento n. 7.088.563-5 - Franca – TJSP 23ª Câmara de 

Direito Privado - Relator: Rizzatto Nunes – 22.11.06 - V.U. - Voto n. 6188)

Por derradeiro, em se tratando de matéria de ordem pública, deve o 

magistrado pronunciar-se de ofício pelo reconhecimento da prescrição, ex 

vi do art.219, §5º do CPC.

ISSO POSTO,

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art.269, 

IV, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com 

fundamento no art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil c/c art.40, §§4º 

e 5º da Lei 6.830/80.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84295 Nr: 1775-77.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Eugenio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 às partes acerrca dos cálculos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59989 Nr: 333-47.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO- Inst. Nac. de Metrol. Normal. Qual. Industrial.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Doraci Vieira Santos, Joaquim Bento 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE DORACI VIEIRA SANTOS, 

Cpf: 02905367660, Filiação: Dalíria Vieira de Oliveira, data de nascimento: 

24/03/1954, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

JOAQUIM BENTO DOS SANTOS, Cpf: 21087660653, Rg: M-2.668285, 

Filiação: Dormecília Lourdes dos Santos e José Gabriel dos Santos, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante. 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: 04/02/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INMETRO- INST. NAC. DE METROL. NORMAL. QUAL. INDUSTRIAL. em face 

de ESPÓLIO DE DORACI VIEIRA SANTOS e JOAQUIM BENTO DOS 

SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 28/2010/2010, 48/2010/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/07/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.622,39

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86090 Nr: 3721-84.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSC, JVSC, Leidiane Clara de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Rogério Cavaleiro Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO ROGÉRIO CAVALEIRO 

CAMPOS, Filiação: Genito Sirino Campos e de Marli de Souza Cruz, 

brasileiro(a), convivente, comerciante, Telefone 06599252621. atualmente 

em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Proceder a intimação do executado para que efetue o 

pagamento do débito no valor de R$13.366,34 (treze mil e trezentos e 

sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), no prazo de 3 (três) 

dias, provar que o fez, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena 

delhe ser penhorados os bens suficientes a satisfação do débito, 

protestada a decisão e inscrito seu nome nos órgão de proteção ao 

crédito..

Sentença: Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o 

réu ao pagamento dos alimentos, os quais fixo em 44,24% do Salário 

mínimo vigente, além de 50% das despesas extras.Diligências legais.

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, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 15 de junho de 2018

Roseli A. Demarchi Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123022 Nr: 4925-61.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASdC, TCC, TCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLODOALDO ALVES COSTA, Cpf: 

81019904100, Rg: 1129869-3, Filiação: Jeronimo Francisco Alves e 

Neuracy Costa Alves, data de nascimento: 28/08/1978, brasileiro(a), 

solteiro(a), motorista. 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: TANIA CASTRO COSTA (09.11.1999), menor púbere e 

THAÍS CASTRO COSTA (25.03.2008), menor impúbere representadas 

neste ato por sua genitora, a Sr.ª ANGELA SOUSA DE CASTRO, brasileira, 

solteira, vendedora, portadora do RG nº 1491049-7 expedida pelo órgão 

SSP/MT, inscrita no CPF sob o n° 984.227.901-49, filha de MILTON 

ANGELO DE CASTRO e MARIA DO ROSARIO SOUSA MOREIRA, 

residentes á Avenida Airton Senna, nº. 155, Bairro Parque Santa Cruz 

(próximo a mercearia Luiza), CEP 78250-000, domiciliadas na cidade de 

Pontes e Lacerda/MT, podendo ser contatada pelos telefones (65) 

99648-4800 e (65) 99929-8909, não possui endereço eletrônico, vem 

através da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, cujo 

Defensor Público Substituto signatário, no uso de suas atribuições 

institucionais na forma do art. 128, XI, da Lei Complementar Federal no 

80/94, bem como arts. 185 e 186 do CPC, Intentar o presente: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS em desfavor do Srº 

CLODOALDO ALVES COSTA, brasileiro, solteiro, carreteiro, portadora do 

RG nº 11298693, inscrita no CPF sob o n° 810.199.041-00, filho de 

JERÔNIMO FRANCISCO ALVES e NEURACY COSTA ALVES, residente à 

Avenida Joaquim Gomez de Sousa, nº 2744, Bairro Jardim Santa Fé 

(próximo ao Ginásio Bezerrão), CEP 78250-000 e domiciliado na cidade de 

Pontes e Lacerda/MT, pelos motivos fáticos seguintes passam a expor: 

DA INEXISTÊNCIA DE E-MAIL A parte Autora informou não possuir 

endereço eletrônico, destarte, não há infringência ao inciso II, na forma do 

§ 3º do art. 319 do Código de Processo Civil. DO PEDIDO DE GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA -Inicialmente requer, a gratuidade integral da justiça com 

fulcro no art. 98 do CPC/2015 e art. 5º LXXIV da Constituição Federal que 

consagra o acesso à justiça, em razão da insuficiência de recursos do 

executado para pagar custas, despesas processuais, honorários 

advocatícios, ou quaisquer despesas referentes ao processo, conforme 

declaração de responsabilidade e de hipossuficiência, anexo. DOS 

FATOS- Conforme pode ser constatado através da Termo de Audiência 

Serviço Conciliatório Familiar no Processo de Código (64569) da 1ª e 2ª 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o executado foi condenado a 

pagar a exequente, a título de pensão alimentícia, 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo vigente no país que hoje corresponde a 

importância de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). Ocorre 

Excelência, que o executado deixou de cumprir o determinado 

judicialmente, encontrando-se inadimplente nos meses de maio, junho e 

julho de 2016. Vale ressaltar que, diante da impossibilidade de acordo com 

o executado, demonstrando o flagrante desrespeito, tanto com seu filho 

quanto com a justiça, não resta ao exequente, alternativa, senão propor a 

presente execução de alimentos cobrando a importância de R$ 1.421,10 

(mil quatrocentos e vinte um reais e dez centavos), referente às 

prestações não pagas dos meses de junho, julho e agosto de 2016, 

conforme planilha de débitos anexo. DO DIREITO-Trata-se de título 

executivo judicial, que fixa a pensão alimentícia a ser paga pelo executado 

e que não foi cumprido pelo mesmo, podendo dessa maneira ser 

executado, com o intuito de receber o valor devido e consequentemente 

prestar melhor assistência ao menor. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente em seu Art. 22 assim preconiza: “Art. 22. Aos pais incumbe o 

dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes 

ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 

determinações judiciais”. Aplica ao caso em tela o artigo 528, §§ 3,4,5, e 7 

do Código de Processo Civil, verbis: Art. 528. No cumprimento de sentença 

que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão 

interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, 

mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. § 1° 

Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, 

não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade 

de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517. § 2° Somente a 

comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento. § 3° Se o executado não pagar ou se a 

justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do § 1°, decretar-lhe-á a prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. § 4° A prisão será cumprida em regime 

fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. § 5° O 

cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas. § 6° Paga a prestação alimentícia, o juiz 

suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. §7° O débito alimentar que 

autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo. §8° O exequente pode optar por promover o 

cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto 

neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão 

do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito 

suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante 

mensalmente a importância da prestação. §9° Além das opções previstas 

no art. 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento 

da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação 

alimentícia no juízo de seu domicílio. DOS PEDIDOS Isto posto, requer: 

Sejam concedidos ao exequente os benefícios da justiça gratuita, nos 

termos dos artigos 98 e 99, §3º do Código de Processo Civil; A citação do 

executado no endereço indicado, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito apurado ou justifique a impossibilidade de 

efetuá-lo sob pena de prisão de 1 (um) a 3 (três) meses em regime 

fechado, nos termos do art. 528, §§ 3º, 4º, 5º e 7º do Código de Processo 

Civil; O valor da dívida deverá ser pago em mãos a genitora; A 

condenação do executado nas custas processuais, honorários 

advocatícios e demais cominações legais, requerendo o seu pagamento 

em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO, mediante depósito 

no Banco do Brasil, Agência nº 3834-2, conta corrente nº 1.041.050-3. 

Pede deferimento. Dá-se a causa o valor de R$ 1.421,10 (mil quatrocentos 

e vinte um reais e dez centavos). Pontes e Lacerda/MT, 19 de agosto de 

2.016. Fernando Ciscato Bastos Defensor Público Substituto

Despacho/Decisão: Defiro o requerido, intime-se por edital. 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, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 19 de junho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89020 Nr: 902-43.2014.811.0013

 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 de Lourdes Gustavo Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88099 Nr: 77-02.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO DUTRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos.

 Trata-se de Obrigação de Fazer movida por Otávio Dutra Lopes em face 

do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA com intuito de obter o benefício do 

“aluguel social” em razão de sua grave situação de vulnerabilidade

Instruem a inicial os documentos de fls. 22/44.

O réu ofereceu Contestação às fls.89/96 pugnando pela improcedência do 

pedido.

Estudo social do caso realizado às fls.113/115 esclarecendo que o 

requerente é aposentado percebendo renda de um salário mínimo.

É o Relatório. Passo a decidir.

De acordo com a Lei 8.742/93 o requerente não faz jus à concessão do 

benefício do “aluguel social”, vez que consoante o §3º do art.20 a 

situação e vulnerabilidade que justifica a concessão de benefícios 

pressupõe renda mensal inferior a ¼ do salário mínimo.

Ademais, o Aluguel Social é um benefício assistencial, não definitivo, que, 

em regra, se destina a atender necessidades advindas da destruição total 

ou parcial do imóvel residencial do beneficiário, decorrente de calamidade 

pública ou de remoções de pessoas residentes em áreas de risco, o que 

não é o caso dos presentes autos.

ISTO POSTO,

JULGO IMPROCEDENTE o pedido e CONDENO o requerente ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor 

da causa, contudo, suspendo sua cobrança diante da concessão da 

gratuidade de justiça.

PRI. Arquivem-se..

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000865-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS APARECIDO SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARTINS SILVERIO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000865-57.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: LUCAS APARECIDO SILVA FERREIRA REQUERIDO: 

LEANDRO MARTINS SILVERIO DE ALMEIDA Vistos. Trata-se de ação de 

imposição de obrigação de fazer proposta por LUCAS APARECIDO SILVA 

FERREIRA contra LEANDRO MARTINS SILVERIO DE ALMEIDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Emerge da peça vestibular que o 

requerente teve seu nome incluído junto aos órgãos de proteção ao 

crédito em decorrência de inadimplemento contratual por parte do 

requerido. Informou que realizou consórcio com a empresa Canopus para 

aquisição de um veículo e, que após a sua retirada vendeu ao requerido 

que parou de pagar as parcelas do consórcio, bem como deixou de 

efetuar pagamento do IPVA e licenciamento. Carreou aos autos os 

documentos de fls. 5/13. E os autos vieram conclusos. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. Primeiramente, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, caput¸ do NCPC. De outro 

vértice, antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar 

que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de 

implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 4 de setembro de 2018, às 15h00min. Na hipótese da 

sessão restar frutífera, à conclusão para homologação. Para tanto, 

CITE-SE e INTIME-SE pessoalmente a parte requerida da presente decisão, 

por meio de carta guarnecida com aviso de recebimento (súmula 410 do 

STJ), bem como para que compareça à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo 

de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir 

do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Ofertada a contestação, 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para ofertar 

impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 18 de junho de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000760-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUADIR VIEIRA CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000760-80.2018.8.11.0013. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: JUADIR VIEIRA CAMPOS Vistos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700 do 

NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (art. 701 do 

NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará 

isento de custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC). Desde logo, FIXO 

os honorários advocatícios em favor do (s) patrono (s) da parte autora no 

patamar de 5% (cinco) por cento do valor atribuído à causa (art. 701 do 

NCPC). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o réu poderá 

oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

702 do NCPC). No mais, consigne-se que em idêntico prazo, desde que 

reconheça o crédito do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta por 

cento) do valor, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá o réu requerer o parcelamento do restante da dívida em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

1% (um por cento) ao mês, hipótese que importará em renúncia ao direito 

de opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, c/c art. 916, “caput” e §6º). 

CITE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 20 de 

junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000732-15.2018.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PALOMA CRISTIANE DE OLIVEIRA RESENDE OAB - MG126700 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINILSON ROSARIO SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000732-15.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 39.818,25; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 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. Pontes e Lacerda, 20 de junho de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000755-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO CORREA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000755-58.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 18.016,40; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 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. Pontes e Lacerda, 20 de junho de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000625-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT0007877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DEMARCHI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT0005111A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

L A C E R D A  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1000625-68.2018.8.11.0013; Valor causa: R$ 745.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[COMPRA E 

VENDA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, os Embargos de 

Declaração foram protocolados no prazo legal. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista ao executado para manifestação, 

no prazo legal. Pontes e Lacerda, 20 de junho de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000590-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ORDENHADEIRAS SULINOX LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GRUN KRAWCZYK OAB - RS67538 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDES COSTA LEANDRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000590-11.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 20.484,50; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. 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. Pontes e Lacerda, 20 de junho de 2018 FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82532 Nr: 4811-64.2012.811.0013

 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): Jair Podavin Ferreira, RRR - Jeros Construção 

e Organizações Comerciais Ltda, Adolfo Daniel Taques, Rodrigo de Sá 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADOLFO DANIEL TAQUES, Cpf: 

20591039168, Rg: 387.225, brasileiro(a), divorciado(a), empresario. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Conforme consta dos inclusos autos do Inquérito Civil 

nº21/2011, registrado no GEAP sob o nº 01227-016/2011, chegou ao 

conhecimento do Ministério Público Estadual a notícia de que o município de 

Conquista D’ Oeste havia contratado uma empresa para construção de um 

portal de entrada da cidade e que a obra mal tinha sido iniciada e já havia 

sido realizado o pagamento de aproximadamente 80% do valor previsto 

para execução do serviço. Diante desta informação, o Ministério Público 

Requisitou o prefeito municipal cópia de toda documentação referente ao 

contrato nº087/2010, firmado pelo município de Conquista D’ Oeste/MT com 

a empresa RRR Jeros Construção e Organização Comerciais Ltda., tendo 

como objeto a construção de um portal de entrada. Atendendo à 

requisição do parquet, o prefeito municipal enviou copia do processo de 

licitação carta convite 016/2011, contrato administrativo nº087/2011, laudo 

da primeira medição e respectivo processo de pagamento, laudo da 

segunda medição e seu respectivo processo de pagamento (fls. 23 a 210 

do IC). Após analisar a documentação enviada, contatou-se que a 

empresa ré foi contratada pelo município de Conquista D’Oeste, para 

execução da obra de construção do Portal de entrada da cidade pelo valor 

de R$36.853,00 (trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais), 

tendo o contrato vigência até 31/12/2010. Foi observado, ainda, que o 

prefeito municipal, Jair Podavin Ferreira assinou duas ordens de 

pagamento e duas notas de liquidação, uma no valor 23.862,56 (vinte e 

três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) 

(fls.197/198) e outra no valor de R$5.077,00 (cinco mil reais e setenta e 

sete centavos) (fls. 206/207) para crédito da empresa RRR Jeros 

Construção e Organização Comerciais Ltda. Pelos documentos, extrai-se 

que a primeira quantia foi paga à empresa em 26/10/2010, enquanto a 

segunda foi quitada em 30/12/2010. Tais pagamentos, em tese, 
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referiam-se aos serviços descritos no boletim de mediação 01, emitido em 

26/10/2010 assinado pelo então engenheiro Neri José Marcheza (que 

segundo informações faleceu recentemente), pelo prefeito municipal, Sr. 

Jair Podavin Ferreira e pelo Secretário de Administração e Fazenda, Sr. 

Luccas Spader (fls.200/203). O segundo pagamento, por sua vez, 

refere-se aos serviços descritos no boletim de mediação 02, emitido em 

29/12/2010, o qual foi assinado pelo então prefeito e pelo engenheiro já 

falecido (fls.208/210 do IC). Ocorre que, ao fazer um confronto dos 

referidos boletins de mediação com as fotografias do local da obra tiradas 

em 18/03/2011 e encaminhadas ao Ministério Público (fls.13/16), restou 

claro que, quando da execução do segundo pagamento à empresa ré, a 

obra mal tinha sido iniciada a os serviços até então efetuados e que foram 

efetivamente pagos, valor este que corresponde à quitação de quase 80% 

do valor previsto no contrato. Com efeito, nas fotografias em questão, 

somente se vislumbram escavações abandonadas, sem qualquer vestígio 

dos serviços descritos nos boletins de mediação números 01 e 02 como 

100% executados (vide itens 1 a 6.6 do boletim de fls. 208/210). Tal fato 

nos leva à conclusão de que os serviços foram atestados como 

executados e pagos antes de terem sido efetivamente realizados. 

Importante, ressaltar que o prefeito municipal, como gestor público, deveria 

fiscalizar a obra antes de assinar os boletins de medição e autorizar os 

pagamentos, sendo certo que para a constatação da não realização dos 

serviços descritos como executados nos referidos boletins de medição, 

não havia necessidade de conhecimentos técnicos. Ora, basta analisar as 

fotografias constantes dos autos, para se notar que qualquer pessoas 

que passasse pelo local da obra constatava a ausência de sapatas e 

arranques com concreto armado, baldrame em concreto armado, entre 

outros itens que foram pagos. Saliente-se que no local da construção do 

portal há diariamente um grade fluxo de pessoas, de modo que era notório, 

inclusive para o prefeito municipal, que em 29/12/2010, os serviços pagos 

não haviam sido executados. A data em questão, refere-se ao dia em que 

foi efetuado o segundo pagamento à empresa ré que juntamente com o 

primeiro, corresponde a 80% do valor total do contrato. Não se pode 

olvidar que o Município de Conquista D’ Oeste, através do então prefeito, 

ora réu, em 20/12/2010 firmou o 1º termo aditivo do contrato nº087/2010, 

prorrogando o prazo de conclusão da obra para o dia 30/06/2011. 

Posteriormente, em 20/06/2010, outro termo aditivo foi firmado prorrogando 

o prazo para 30/09/2011. Ainda foi firmado, em 10/08/2011, o 3º termo 

aditivo em que foram acrescentados serviços não constantes inicialmente 

no contrato, elevando o valor da obra em R$8.323,59 (oito mil, trezentos e 

vinte e três e cinquenta e nove centavos). Em relação aos serviços 

constantes do termo aditivo, a empresa ré recebeu o valor de R$4.951,60, 

conforme boletim de medição de fls. 305/307. Ocorre que, mesmo depois 

de tantas prorrogações de prazos e do valor recebido, a empresa ré não 

concluiu a obra, ensejando a rescisão de seu contrato em 11/10/12 e a 

contratação da empresa B.S GONÇALVES & CIA LTDA-ME, pelo valor de 

R$11.285,16 (onze mil duzentos e oitenta e cinco reais e dezesseis 

centavos), para finalizar a construção do portal, que somente foi 

inaugurado em janeiro de 2012. Portanto, os documentos constantes dos 

autos são suficientes para comprovar a prética de improbidade 

administrativa decorrente do mal uso do dinheiro público, tendo em vista os 

pagamentos autorizados pelo réu JAIR à empresa RRR – JEROS 

CONSTRUÇÃO E ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS LTDA, da qual Adolfo e 

Rodrigo eram sócios-proprietários, antes da realização dos serviços, 

baseados em boletins de medição onde constam informações inverídicas. 

Não obstante, restou comprovado que a conduta dos requeridos causou 

prejuízo ao erário e atentou contra os princípios da administração Pública, 

razão pela qual devem ser penalizados de acordo com o previsto na Lei 

de Improbidade Administrativa.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.AGUARDE-SE os autos na 

secretaria a devolução da carta precatória.Ademais, sendo necessário, 

OFICIE-SE o juízo deprecado para devolver a missiva devidamente 

cumprida.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, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 18 de junho de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 21996 Nr: 1360-12.2004.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pia de Jesus Viana, Ariston Pio de Jesus, Tereza 

Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a informação prestada à fl. 191 pelo Departamento da 

Conta Única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, quanto à 

devolução do depósito realizado nos termos da Lei nº 13.463/2017, intimo 

a parte exequente a fim de que se manifeste, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 5819 Nr: 72-10.1996.811.0013

 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 do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ FERREIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fl. 175, 

com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte exequente 

para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91525 Nr: 3031-21.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza da Conceição Botini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 42029 Nr: 4319-48.2007.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Francisco Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fl. 137, 

com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte exequente 

para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 134233 Nr: 1019-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Jesus Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES 

- OAB:21494/O

 Vistos.

JOSÉ DE JESUS ALVES DE SOUZA, nos autos qualificados, ajuizou AÇÃO 
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DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS contra GILBERTO, também 

qualificado nos autos.

Aduz o autor que é detentor do direito de posse de um imóvel urbano 

situado na Avenida Américo Mazeti, nº 715, Jardim Aliança, e alugou 

referido bem ao réu, convencionado o pagamento mensal de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), todavia este se encontra inadimplente há 3 (três) 

meses.

Além disso, afirma que o réu deixou de pagar a conta de água, 

permanecendo a inadimplência desde o mês de setembro de 2016.

Diante disso, propugna pela rescisão contratual e consequente despejo do 

réu e de eventuais terceiros ocupantes do imóvel, sem prejuízo da 

condenação ao pagamento dos aluguéis em atraso.

 Juntou os documentos de fls. 07/13.

Citado o réu por edital, o Núcleo de Pratica Jurídica da Universidade 

Estadual de Mato Grosso – UNEMAT - foi nomeado para atuar na qualidade 

de curador especial, oportunidade pela qual apresentou contestação por 

negativa geral, sustentando a ausência de interesse de agir do autor pelo 

fato de não ter comparecido na sessão de mediação e conciliação 

designada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC.

Impugnação à contestação na fl. 59, refutando veemente a tese defensiva 

sob o argumento de que a ausência do autor na sessão de mediação e/ou 

conciliação se deu em razão de não ter sido intimado e, ainda, pelo fato da 

solenidade ter sido realizada sem qualquer determinação do juízo.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, uma vez que, por 

envolver matéria de fato e de direito, prescinde de realização de provas 

em audiência, nos precisos termos do art. 355, inciso I, do NCPC.

Logo, constatada a possibilidade de julgamento da lide é dever do 

magistrado, e não sua faculdade, passar à prolação de sentença.

Ademais disso, o próprio autor, através da manifestação de ref. 68, 

propugnou pelo “julgamento direto do mérito”, deixando de requerer a 

produção de outras provas.

Assim, passo à apreciação do pedido.

Pois bem.

De proêmio, impende salientar que não há o que se falar em ausência de 

interesse de agir, sob o argumento de que o autor não compareceu na 

sessão de conciliação e/ou mediação junto ao CEJUSC de Pontes e 

Lacerda.

Isto porque, tal tese defensiva se encontra superada em razão da decisão 

de ref. 53 que determinou a suspensão da audiência anteriormente 

designada.

Por outro lado, o autor alega ter entabulado contrato de locação verbal 

com o réu.

Diante da necessidade de comprovar o vínculo obrigacional que ensejaria 

a rescisão contratual e, consequentemente, a condenação pretendida, o 

autor não logrou êxito em assim fazê-lo, uma vez que deixou de produzir 

as provas necessárias a demonstrar a existência da relação jurídica 

locatícia.

Apesar de o autor ter comprovado a posse sobre o imóvel que alega ter 

alugado, não vislumbro a existência de elementos mínimos que possam 

viabilizar a conclusão de que o réu entabulou, de fato, o contrato de 

locação verbal.

 A inexistência de contrato escrito regulando as relações havidas entre as 

partes, embora não impeça a conclusão da existência de vínculo jurídico, 

não deixa de impor ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito.

Nesta toada, incumbia-lhe comprovar a veracidade dos fatos deduzidos 

na peça de ingresso por meio da produção dos demais meios de provas 

estabelecidos na legislação processual civil em vigor, com o fito de 

demonstrar, inclusive, os moldes pelos quais o negócio jurídico foi 

celebrado.

Enfatizo que a citação editalícia não faz exsurgir os efeitos da revelia, pois 

fora apresentada resposta que tornou os fatos controvertidos, na medida 

em que o curador especial não tem o ônus de contestar de forma 

especificada (NCPC, art. 341, parágrafo único).

Sobre o tema, colho do entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, “in verbis”:

“LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. 

Contrato verbal. Citação por edital. Curador especial que apresentou 

contestação por meio de negativa geral. Fatos alegados pela autora que 

se tornaram controvertidos. Relação locatícia não comprovada. Cumpre ao 

autor o ônus da prova de seu direito quando o réu, citado por edital, 

contestar o feito por negativa geral através de Curador Especial. 

Procedência do pedido. Autora que não se desincumbiu de comprovar os 

fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I, do CPC). Sentença 

reformada. Recurso provido.” (Apelação nº 0004584-44.2013.8.26.0006, 

Relator: Des. Claudio Hamilton, Órgão julgador: 25ª Câmara de Direito 

Privado, Data do julgamento: 01/10/2015, Data do registro: 06/10/2015).

Assim, considerando que o autor não se desincumbiu do ônus de 

comprovar ou sequer trazer aos autos indícios a respeito dos moldes nos 

quais o contrato de locação verbal foi avençado, o vínculo obrigacional, as 

parcelas que afirma serem devidas, o pedido inaugural deve ser julgado 

improcedente.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, extinguindo o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor, na forma do art. 98, “caput”, do 

NCPC.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO o autor ao 

pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários 

advocatícios correspondente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à 

causa, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, ficando, 

todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º, do mesmo “codex”.

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT.

INTIMEM-SE via DJE.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, REMETAM-SE os autos 

à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88993 Nr: 874-75.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manfroi e Cia Ltda, Ronie Jacir Thomazi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moça Bonita Boutique Ltda - ME, GABRIEL 

MORAIS BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronie Jacir Thomazi - 

OAB:9877-B - OAB-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Autos do processo nº 874-75.2014.811.0013

Código nº 88993

Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 122/123, no 

montante de R$ 505,96 (quinhentos e cinco reais e noventa e seis 

centavos), conforme cálculo de atualização acostado à fl. 123, sobre o 

CNPJ 08.289.825/0001-80; b) havendo bloqueio e valores, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na 

triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio 

(art. 512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 
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deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

V – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 24 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147368 Nr: 6738-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Leite Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961, Rosangela da Rosa Corrêa - OAB:OAB/MT 16308-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.: 63395 Nr: 3735-39.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Luis Messias Pierangeli, Maria Aparecida 

Pereira Pierangeli, Luiza Maria Pereira Pierangeli, Andre Pereira Pierangeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso - Unemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:14308, Willian Cézar Nonato da Costa - OAB:12985

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, na 

forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, o fazendo com 

resolução do mérito.Em observância ao princípio da causalidade, 

CONDENO o autor ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários de advogado, os quais fixo no 

importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, 

do NCPC. No entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta de 

exigibilidade pelo prazo a que alude o art. 98, § 3º, do NCPC, uma vez que 

o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita (“vide” decisão de 

fl. 37).PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE via DJE.Transitada em julgado a presente 

sentença, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.Pontes e Lacerda, 14 de 

junho de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92687 Nr: 3992-59.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Costa Fernandes, Carmelita Celina da Costa 

Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Antonelli do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Autos do processo nº 3992-59.2014.811.0013

Código nº 92687

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por CLEONICE COSTA 

FERNANDES e CARMELITA CELINA DA COSTA FERNANDES contra 

EDGAR ANTONELLI DO NASCIMENTO.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 217/219 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais na forma do art. 90, § 2°, do NCPC.

Honorários advocatícios nos termos da avença de fl. 218.

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 15 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 136421 Nr: 2119-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Romero, Sedinei Palharini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a peça processual anexada às fls. 106/114 dos autos 

possuem natureza jurídico-processual de objeção de pré-executividade, 

permitindo tão somente a apreciação de matérias cognoscíveis “ef officio”, 

DETERMINO a intimação do exequente, via DJE, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se sobre o pedido formulado pelo executado Sedinei 

Palharini.

Após à conclusão.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167555 Nr: 3901-27.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE FRORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLISON KENEDI DE LIMA - 

OAB:16704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a manifestação do 

representante do Ministério Público às fls. 49/50, e com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para manifestação, no 

prazo legal.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000727-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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:

WILSA CRISTINA CARDOSO RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000727-90.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

REQUERIDO: WILSA CRISTINA CARDOSO RAMOS Vistos. Trata-se de 

ação de busca e apreensão promovida por CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS S/A contra WILSA CRISTINA CARDOSO RAMOS, sob a 

alegação de que celebrou com a parte requerida um contrato de 

financiamento. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a parte 

requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, o que 

deu ensejo ao vencimento antecipado das demais prestações dos 

contratos, totalizando o valor equivalente a R$ 4.798,11 (quatro mil, 

setecentos e noventa e oito reais e onze centavos). Juntou aos autos 

notificação extrajudicial nas fl. 67/70, realizada no dia 3/4/2018, pugnando 

pela concessão liminar de busca e apreensão dos veículos mencionados 

ante a mora da parte requerida. E os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Passo à análise do preenchimento dos requisitos 

necessários ao recebimento da ação. Importante frisar que a presente 

ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO encerra imediata declaratividade e 

constitutividade por proporcionar a consolidação da propriedade e posse 

plena (a indireta, pré-constituída em nome do credor adquirente, reunida à 

direta, preexistente em mãos do alienante) na pessoa do credor fiduciário. 

Tal ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu 

recebimento e concessão da medida liminar o preenchimento dos 

requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3o O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário”. Os documentos acostados às fls. 59/60 e fls. 73/74 

demonstram a realização do negócio jurídico entre as partes, 

representado por contratos de venda e compra com alienação fiduciária. 

Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham 

os precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. 

LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE 

DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada 

pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em 

mora: A) pela notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e 

documentos, através de carta registrada, que deve ser entregue no 

domicílio contratual do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente 

por ele; ou, a critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no 

cartório competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja 

intimação pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do 

cartório, não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver 

localização incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a 

receber a notificação no seu endereço . (grifo nosso)” Ademais, a 

comprovação da mora através de notificação extrajudicial e/ou 

instrumento de protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora 

(vide fls. 67/70). Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - 

INTIMAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL – VALIDADE - PRÉVIA 

TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. I - A ação de busca e apreensão fundada no 

Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a prévia constituição em mora do 

devedor inadimplente, mediante notificação regular. II - Não tendo como 

identificar o endereço correto do devedor, por ter se mudado do endereço 

informado no contrato, é válida a constituição em mora realizada através 

de intimação do protesto, via edital, nos termos da norma inserta no artigo 

15 da Lei n. 9.492/97. (AI 182518/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no 

DJE 19/04/2016)” Ante o exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 

911/69, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a 

BUSCA E APREENSÃO dos veículos descritos nos autos: 1. Motocicleta, 

Marca: HONDA, Chassi: 9C2JC4820FR571781, Modelo: BIZ 125 ES, Placa: 

MT/QBP 3095, Cor: PRATA, Movido: ETANOL/GASOLINA, Ano Fab.: 2015, 

Modelo: 2015, Renavam: 01053639578; 2. Motocicleta, Marca: HONDA 

Chassi: 9C2JC4820ER017993, Modelo: BIZ 125 ES Placa: MT/OBN 6623, 

Cor: ROSA Movido: ETANOL/GASOLINA, Ano Fab.: 2014 Modelo: 2014, 

Renavam: 01002238193. EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, 

NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como depositários, 

uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar grave 

prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à sua 

atividade produtiva. Outrossim, faça constar no mandado que, por ocasião 

do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os documentos 

relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte 

requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite integralmente a 

dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, e/ou 

apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 

911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do 

Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de circulação do 

veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, 

por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 20 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000553-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMER SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000553-81.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ROMER SILVA DOS SANTOS Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão promovida pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA contra ROMER SILVA DOS SANTOS, sob a alegação 

de que celebrou com a parte requerida um contrato de financiamento. 

Sustenta o autor, em apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu 

com as obrigações das parcelas assumidas, o que deu ensejo ao 

vencimento antecipado das demais prestações do contrato, totalizando o 

valor equivalente a R$ 5.167,89 (cinco mil, cento e sessenta e sete reais e 

oitenta e nove centavos). Juntou aos autos notificação extrajudicial 

realizada na fl. 44, realizada no dia 13/04/2018, pugnando pela concessão 

liminar de busca e apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte 

requerida. Determinada a emenda da inicial, o autor juntou nas fls. 60/61 o 

comprovante do recolhimento das custas e taxas judiciárias. E os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do 

preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da ação. 

Importante frisar que a presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO 

encerra imediata declaratividade e constitutividade por proporcionar a 

consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, pré-constituída em 

nome do credor adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do 

alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento e concessão da 

medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in 

verbis: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. O documento 

acostado às fls. 37/40, demonstra a realização do negócio jurídico entre 

as partes, denominado de Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de 
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Bens Móveis. Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa 

trilha caminham os precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. 

VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 

PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação 

fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a 

constituição do devedor em mora: A) pela notificação extrajudicial, feita 

pelo cartório de títulos e documentos, através de carta registrada, que 

deve ser entregue no domicílio contratual do devedor, ainda que não seja 

recebida pessoalmente por ele; ou, a critério do credor, b) pelo 

instrumento de protesto lavrado no cartório competente (isto é, do domicílio 

contratual do devedor), cuja intimação pode ser feita por edital, se o 

devedor, apesar das tentativas do cartório, não for localizado no 

endereço constante do contrato ou tiver localização incerta ou ignorada 

ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a notificação no seu 

endereço . (grifo nosso)” Ademais, a comprovação da mora através de 

notificação extrajudicial e/ou instrumento de protesto, é suficiente para 

constituir em mora a devedora (vide fl. 44). Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

COMPROVAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL – 

VALIDADE - PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A ação de busca e 

apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a prévia 

constituição em mora do devedor inadimplente, mediante notificação 

regular. II - Não tendo como identificar o endereço correto do devedor, por 

ter se mudado do endereço informado no contrato, é válida a constituição 

em mora realizada através de intimação do protesto, via edital, nos termos 

da norma inserta no artigo 15 da Lei n. 9.492/97. (AI 182518/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016)” Ante o exposto, e com fulcro 

no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito 

nos autos: MARCA: FIAT; TIPO: Carro; MODELO: PALIO FIRE; CHASSI: 

9BD17102LE5927367; COR: BRANCA; ANO: 2014; PLACA: NPD9804; 

RENAVAN:1002119666. EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, 

NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como depositários, 

uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar grave 

prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à sua 

atividade produtiva. Outrossim, faça constar no mandado que, por ocasião 

do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os documentos 

relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte 

requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite integralmente a 

dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, e/ou 

apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 

911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do 

Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de circulação do 

veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, 

por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 20 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000484-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000484-49.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: P.E.M. MACHADO - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA contra PEM MACHADO ME. O feito tramitou 

regularmente e, à fl. 81, o autor requereu a extinção do processo, nos 

termos do art. 485, VIII, do NCPC. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. De acordo com a informação constante dos autos 

(fl. 81), o autor não mais pretende prosseguir com o trâmite do presente 

feito. Lado outro, em relação ao cumprimento do comando contido no art. 

485, § 4º, do NCPC, é certo que se trata de medida desnecessária, eis que 

a requerida não apresentou defesa nos autos. Ressalto que a extinção do 

presente feito não faz coisa julgada material, podendo o (a) exequente, 

promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim entender 

conveniente. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de fl. 81 e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento das custas e taxas 

judiciárias. No entanto, deixo de condenar em honorários advocatícios à 

vista da inexistência da triangularização processual. Considerando que o 

pedido de desistência do feito é ato incompatível com o pleito recursal 

(NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito 

em julgado e a REMESSA dos autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e 

Lacerda, 20 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000485-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000485-34.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: P.E.M. MACHADO - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO proposta pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA contra PEM MACHADO - ME. O feito tramitou 

regularmente e, à fl. 67, o autor requereu a extinção do processo, nos 

termos do art. 485, VIII, do NCPC. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. De acordo com a informação constante dos autos 

(fl. 67), o autor não mais pretende prosseguir com o trâmite do presente 

feito. Lado outro, em relação ao cumprimento do comando contido no art. 

485, § 4º, do NCPC, é certo que se trata de medida desnecessária, eis que 

a requerida não apresentou defesa nos autos. Ressalto que a extinção do 

presente feito não faz coisa julgada material, podendo o (a) exequente, 

promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim entender 

conveniente. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de fl. 67 e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento das custas e taxas 

judiciárias. No entanto, deixo de condenar em honorários advocatícios à 

vista da inexistência da triangularização processual. Considerando que o 

pedido de desistência do feito é ato incompatível com o pleito recursal 

(NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito 

em julgado e a REMESSA dos autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e 

Lacerda, 20 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000534-75.2018.8.11.0013

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:
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VALTENI ANTONIO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000534-75.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

VALTENI ANTONIO NETO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A 

contra VALTENI ANTONIO NETO. O feito tramitou regularmente e, à fl. 46, o 

autor requereu a extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De 

acordo com a informação constante dos autos (fl. 46), o autor não mais 

pretende prosseguir com o trâmite do presente feito. Lado outro, em 

relação ao cumprimento do comando contido no art. 485, § 4º, do NCPC, é 

certo que se trata de medida desnecessária, eis que a requerida não 

apresentou defesa nos autos. Ressalto que a extinção do presente feito 

não faz coisa julgada material, podendo o (a) exequente, promover nova 

ação junto ao Poder Judiciário, se assim entender conveniente. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o pedido de fl. 46 e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

CONDENO o autor ao pagamento das custas e taxas judiciárias. No 

entanto, deixo de condenar em honorários advocatícios à vista da 

inexistência da triangularização processual. Considerando que o pedido 

de desistência do feito é ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 

1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado 

e a REMESSA dos autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 20 de junho 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000754-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY FERNANDA BENITO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000754-73.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: SUELY FERNANDA BENITO MAGALHAES REQUERIDO: 

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA proposta pelo SUELY FERNANDA BENITO MAGALHAES 

contra LOJAS KD COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA. O feito tramitou 

regularmente e, à fl. 48, a autora requereu a extinção do processo, nos 

termos do art. 485, VIII, do NCPC. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. De acordo com a informação constante dos autos 

(fl. 48), a autora não mais pretende prosseguir com o trâmite do presente 

feito. Lado outro, em relação ao cumprimento do comando contido no art. 

485, § 4º, do NCPC, é certo que se trata de medida desnecessária, eis que 

a requerida não apresentou defesa nos autos. Ressalto que a extinção do 

presente feito não faz coisa julgada material, podendo a autora promover 

nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim entender conveniente. Ante 

o exposto, HOMOLOGO o pedido de fl. 48 e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

CONDENO o autor ao pagamento das custas e taxas judiciárias. No 

entanto, deixo de condenar em honorários advocatícios à vista da 

inexistência da triangularização processual. Considerando que o pedido 

de desistência do feito é ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 

1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado 

e a REMESSA dos autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 20 de junho 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 94202 Nr: 5128-91.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Pinheiro Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 (...)ACOLHO as razões apresentadas, em consonância com o parecer 

ministerial, devendo tais períodos serem considerandos como interrupção 

da pena.No mais, CERTIFIQUE, se há outros executivos de pena em 

andamento em relação a apenada, ocasião em que deverão ser reunidos, 

conforme dispõe o artigo 1.549 da CNGC, solicitando a respectiva 

remessa, caso o feito esteja tramitando em unidade judiciária diversa. Por 

derradeiro, diante do expressivo cumprimento da pena e das condições do 

regime, DETERMINO que realize novo cálculo de liquidação de pena, e 

após, intime a Defesa, via DJE, e na sequência, dê-se vista ao Parquet, 

para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.Cumpra-se, os 

itens II e IV da deliberação exarada às fls. 42/43.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 93161 Nr: 4329-48.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Silva França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, KELCIO JÚNIO GARCIA - OAB:8169

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado para manifestar-se 

acerca do cálculo de pena elaborado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 472 Nr: 32-72.1989.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PEREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilney Eduardo Barrionuevo 

Alves - OAB:301-B

 Vistos, etc.

Considerando os ofícios que comunicam as férias dos dois Promotores de 

Justiça atuantes na área criminal desta Comarca, coincidentes com a data 

designada para a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, redesigno a Sessão 

Plenária para o dia 03/09/2018, às 09h00min.

Oficie-se na carta precatória expedida para intimação do acusado em 

Buritis/RO aditando a diligência e informando a nova data da Sessão.

Expeça-se carta precatória para intimação da testemunha de defesa 

Edirlei Malta na comarca de Ji-Paraná/RO (fls. 321).

Recolha-se o mandado de fls. 328 e expeça-se novo mandado de 

intimação das testemunhas de acusação Neide Onesina Ferreira de Brito, 

Eurípedes Gomes de Brito e José Antonio.

Intime-se o Ministério Público para fornecer no prazo de 03(três) dias o 

endereço atual da testemunha José Antonio e sua qualificação completa, 

ou dizer se desiste da sua oitiva em Plenário. Fornecido o endereço, 

expeça-se mandado ou carta precatória para intimação.

Caso alguma das testemunhas ou o acusado não sejam encontrados no 

endereço fornecido pela parte, deverá ser ela intimada para fornecer novo 

endereço no prazo de 03(três) dias, sob pena de preclusão. Fornecido 

novo endereço, expeça-se mandado ou carta precatória para intimação.

Intime-se o advogado da defesa, Dr. Dilney Eduardo Barrionuevo Alves, 

OAB/RO 301-B, por meio de publicação no Dje.

Em caso de renúncia do advogado constituído, a qual deverá 

necessariamente vir acompanhada de prova da notificação do cliente, 

intime-se o acusado para constituir novo advogado no prazo de 05(cinco) 

dias, sob pena de a Defensoria Pública ser designada para patrocinar a 
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sua defesa.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166776 Nr: 3528-93.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia Voltolini Caparroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO ANTONIO LUIZ - 

OAB:76663

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória criminal que tem por réu Julia Voltolini 

Caparroz, tendo como testemunha arrolada, a pessoa de Eder Aparecido 

Sindolfo.

Ocorre que este juízo já ouviu a referida testemunha em vários casos 

envolvendo a mesma acusada e em TODOS o arrolado alegou conhecer 

superficialmente a ré, bem como desconhecer os fatos.

Ademais, ressalto que o patrono, sempre intimado, nunca compareceu ao 

ato.

Desta forma, percebo que se trata de testemunha meramente protelatória. 

Portanto, determino que se encaminhe cópia do depoimento produzido na 

Carta Precatória de Cód. 125968 (audiência realizada em 03/3/2017) a fim 

de comprovar o aqui alegado.

Na sequência, devolva-se a missiva com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166780 Nr: 3532-33.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia Voltolini Caparroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO ANTONIO LUIZ - 

OAB:76663

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória criminal que tem por réu Julia Voltolini 

Caparroz, tendo como testemunha arrolada, a pessoa de Eder Aparecido 

Sindolfo.

Ocorre que este juízo já ouviu a referida testemunha em vários casos 

envolvendo a mesma acusada e em TODOS o arrolado alegou conhecer 

superficialmente a ré, bem como desconhecer os fatos.

Ademais, ressalto que o patrono, sempre intimado, nunca compareceu ao 

ato.

Desta forma, percebo que se trata de testemunha meramente protelatória. 

Portanto, determino que se encaminhe cópia do depoimento produzido na 

Carta Precatória de Cód. 125968 (audiência realizada em 03/3/2017) a fim 

de comprovar o aqui alegado.

Na sequência, devolva-se a missiva com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 86500 Nr: 4148-81.2013.811.0013

 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.

Considerando as férias regulamentares dos Promotores de Justiça 

atuantes na área criminal, veiculadas pelos ofícios anexo, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 01/08/2018, às 13h00min.

Recolha-se o mandado de intimação e expeça-se novo mandado de 

intimação da vítima.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52805 Nr: 4146-53.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Francisco Soares, Debora Cardoso 

Mansano Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando as férias regulamentares dos Promotores de Justiça 

atuantes na área criminal, veiculadas pelos ofícios anexo, CANCELO a 

audiência de instrução e julgamento designada.

À Secretaria para cumprir todas as determinações das decisões de fls. 

225/226, com exceção das relativas à audiência.

Desmembrado o feito e cumpridas todas as determinações, venham os 

autos conclusos para nova designação de audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 122755 Nr: 4764-51.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mharllo Rodrigo da Silva Santos, Marcelo 

Henrique Conceição de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando as férias regulamentares dos Promotores de Justiça 

atuantes na área criminal, veiculadas pelos ofícios retro, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 30/10/2018, às 13h00min.

Recolham-se os mandados de intimação expedidos e expeçam-se novos 

mandados para intimação das testemunhas.

Renovem-se os ofícios requisitando as testemunhas policiais.

Intimem-se Ministério Público e Defesa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-82.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovida para manifestar-se no processo 

quanto o Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000243-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA BABESCO LOURENZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA FRANCO QUESSADA OAB - SP372130 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LORENZO BABESCO (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-29.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GOMES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo 

Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo Parcialmente Procedente o 

pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a pagar à Reclamante , o valor de 

R$ 5.000,0 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 

405) e correção monetária a partir do presente decisum. Declaro ainda, a 

inexistência de qualquer débito da autora com a ré em relação aos 

contratos litigados. Defiro a liminar pleiteada para retirada do nome da 

reclamante do rol de maus pagadores, sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$100,00 (cem reais) todos os seus legais efeitos. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, alertando 

que caso o condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 

10% (dez por cento) – (art. 475-J do CPC). P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010625-76.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL PINTO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, diante 

da doutrina e da jurisprudência apresentada e nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial . Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo dando as baixas 

devidas e necessárias. P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000606-96.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GRECILAINE SILVANO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO (REQUERIDO)

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para apresentar Contrarrazões aos 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000679-68.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE SOUZA BITENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (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:

FERNANDA RIBEIRO BRANCO OAB - RJ126162 (ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovida da sentença parcialmente transcrita. 

"Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-92.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILANIA VALADAO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo 

Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo Parcialmente Procedente o 

pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a pagar à Reclamante , o valor de 

R$ 5.000,0 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 

405) e correção monetária a partir do presente decisum. Declaro ainda, a 

inexistência de qualquer débito da autora com a ré em relação aos 

contratos litigados. Defiro a liminar pleiteada para retirada do nome da 

reclamante do rol de maus pagadores, sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$100,00 (cem reais) todos os seus legais efeitos. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, alertando 

que caso o condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 

10% (dez por cento) – (art. 475-J do CPC)."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-45.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "ISTO POSTO, e de tudo mais que dos autos 

consta, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no artigo 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a 

Reclamada, TELEFÔNICA S.A, a pagar ao Reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros 

de 1% ( um por cento) e correção monetária a partir deste decisum, mais o 

valor de R$ 1.992,02 (mil novecentos e noventa e dois reais e dois 

centavos), pelos danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção 

monetária a partir da data base do efetivo pagamento do produto. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na 

forma da Lei, alertando que caso o condenado não efetue o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) – (art. 475-J do CPC)."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010645-43.2011.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ONIVALDO DE PADUA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DAINEZ NOGUEIRA MOREIRA OAB - MT0005006A (ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto a juntada de ID 13753662.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010295-79.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se no processo em 

05(cinco) dias quanto a Impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-91.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AKITAFACIL.NET (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000868-46.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE DEUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA FERREIRA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se em relação à certidão 

do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000395-60.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SAO PAULO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se quanto a 

juntada da certidão do oficial de justiça do ID 13202036.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-23.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUIRINO JOSÉ (REQUERIDO)

MARIANO PROFETA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se acerca do ID. 

13765586.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVCRED CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 25 de julho de 2018, às 14h40min.

Aviso de Recebimento Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001055-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE FREITAS (REQUERENTE)

SOUZA & FREITAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 25 de julho de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001055-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE FREITAS (REQUERENTE)

SOUZA & FREITAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 25 de julho de 2018, às 14h50min.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-52.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT0013724A-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: 

1000693-52.2017.8.11.0013. REQUERENTE: OLGA LUCIA DA COSTA 

OLIVEIRA 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. FUNDAMENTO E DECIDO Ausente questões preliminares, 

passo à análise do mérito. Os pedidos do autor são procedentes em parte. 

Trata-se de Reclamação Cível que OLGA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA 

move em desfavor da TAM LINHAS AEREAS S/A, alegando em síntese, 

que comprou uma viagem para Porto Alegre/RS e teve a infelicidade de 

suportar um atraso de mais de 12 (doze) horas, em relação ao horário em 

que deveria desembarcar em seu destino, causando, imediatamente, 

aflição e desconforto na autora, haja vista, que sua viagem foi 

estritamente para participar de um evento profissional, ao qual não chegou 

a tempo para a abertura das palestras. 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 
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falha mecânica, que teria ocorrido “problemas técnicos na aeronave”, 

surgindo um “imprevisto de manutenção”. Assim, apresentou tese 

defensiva com fito de afastar a responsabilidade do fornecedor 

sustentando caso fortuito ou força maior, que afastam o dever de 

indenizar. Aduziu que inexistente danos passiveis de indenização, sendo 

apenas era alegação da autora que ano provou efetivamente o dano 

sofrido. Ao final, requereu em caso de condenação que a correção 

monetária e juros incidam a partir da decisão, por aduzir se tratar de 

relação contratual, afastando a aplicação da Sumula 54 STJ. 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 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). 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 atraso no vôo contratado 

pela Reclamante, questão essa que a própria defesa confessou o atraso 

de mais de 12 (doze) horas, alegando apenas que tal situação ocorreu por 

problemas na aeronave e nada comprovou. O cancelamento e 

consequente atraso de voo configura falha na prestação do serviço e 

essa falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, 

nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 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). 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 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 atraso do voo da Reclamante em mais de 12 

(doze) horas, caracterizando a falha na prestação do serviço, ficando 

claro o dever de indenizar a autora. 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 
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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 

atraso exagerado do voo contratado. Neste sentido: CIVIL. CDC. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VÔO. DANOS MORAIS. DEVER DE 

INDENIZAR. ARBITRAMENTO JUSTO. 1. O atraso exagerado em vôo 

doméstico (mais de cinco horas) que ocasiona perda de eventos 

programados para a viagem, aborrecimentos, decepções e abalos físicos 

e emocionais, além de desconforto, constrangimentos e incertezas, atinge 

direito imaterial do consumidor, a configurar dano material e moral, passível 

de reparação pecuniária. 2. Justo é o valor arbitrado para compor dano 

moral que observa as melhores regras ditadas para a sua fixação, atento 

às finalidades compensatória, punitiva e preventiva ou pedagógica e aos 

princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade, 

razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que 

envolveram o fato, as condições pessoais econômicas e financeiras do 

ofendido, assim como o grau da ofensa moral e a preocupação de não se 

permitir que a reparação transforme-se em fonte de renda indevida, bem 

como não seja tão parcimoniosa que passe despercebida pela parte 

ofensora, consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar 

futuros e análogos fatos. 3. Recurso conhecido e desprovido, sentença 

mantida. (20050111442757ACJ, Relator João Batista, Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 

22/08/2006, DJ 25/09/2006 p. 77) (grifei e negritei). RESPONSABILIDADE 

CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

NÃO CONFIGURADA. ATRASO EXAGERADO DE VOO SEM 

JUSTIFICATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Não há que se falar em ilegitimidade da 

recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A, eis que a recorrente faz parte de 

um grupo de empresas, onde todas respondem solidariamente em juízo. 

Preliminar afastada. 2) A prestação de serviço inadequada, haja vista a 

ocorrência de atraso de mais de 9 (nove) horas, revela o descumprimento 

das normas que regulam o transporte aéreo de passageiros, dando origem 

à responsabilidade civil da companhia aérea em indenizar o incômodo 

causado aos seus passageiros, incidindo na espécie as disposições 

contidas no Código de Defesa do Consumidor no que tange ao dano moral. 

3) O atraso exagerado de voo é causa de ansiedade e desconforto capaz 

de afetar a integridade psicológica. Cabível, pois, indenização por danos 

morais. 4) Todavia, entende-se ser o valor fixado a título de danos morais 

(R$ 5.000,00 para cada autora) exorbitante para a espécie, pelo que se 

reduz o mesmo ao valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para 

cada uma das autoras, mantendo-se a sentença nos seus demais termos. 

5) Recurso conhecido e provido em parte. 6) Sentença reformada em 

parte, para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral. (TJ-AP - RI: 

00339777320108030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de 

Julgamento: 24/11/2011, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS) 

(grifei, negritei) TRANSPORTE AÉREO (nacional) - Atraso de voo – Ação 

de indenização por danos materiais e morais – Procedência – Recurso 

pedindo majoração do quantum da indenização de danos morais – Atraso 

em torno de 12 horas na somatória dos dois trechos da viagem – 

Inadequada assistência em terra – Arbitramento majorado para R$ 

8.000,00 na aplicação do Método Bifásico definido e utilizado pelo C. STJ 

(REsp 1.473.393/SP), bem como as circunstâncias e consequências (CC, 

artigo 944) do evento danoso, e os princípios da razoabilidade e o da 

proporcionalidade – Sentença parcialmente modificada – Recurso provido. 

(TJ-SP 10015252320178260319 SP 1001525-23.2017.8.26.0319, Relator: 

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 29/05/2018, 

15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2018) 

(grifei/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. 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, OLGA LUCIA DA 

COSTA, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais, 

acrescidos de juros legais 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. 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Pontes e Lacerda/MT, 19 de Junho de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBERLI LIANDRA DO NASCIMENTO SHIMIZU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000141-53.2018.8.11.0013. REQUERENTE: KIMBERLI LIANDRA DO 

NASCIMENTO SHIMIZU REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA 

VISTOS, ETC... De acordo com o art. 487, III, b, do CPC, extingue-se o 

processo com Julgamento de Mérito, quando as partes transigirem. Isto 

Posto, de acordo com o art. 840 do Código Civil Brasileiro c/c art. 22, 

parágrafo único da Lei nº. 9.099/95 HOMOLOGO por sentença o Acordo 

celebrado entre as partes em audiência, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos e em consequência Julgo extinto o presente feito com 

Julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso III do Código de 

Processo Civil Brasileiro. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. P. R. I. 
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Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, 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, 19 de Junho 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-39.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO DENIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000959-39.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARCIANO DENIS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC, em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA 

MATÉRIA – AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR Inicialmente, atenho-me à 

preliminar levantada no bojo contestatório, alegando necessidade de 

perícia, mas tal preliminar não merece prosperar, pois o que se julga 

nesses autos é o cabimento ou não da obrigação de fazer dos entes 

requeridos, vez restar provado a necessidade tratamento 

médico/medicamento prescrito conforme laudos médicos acostados, por 

tanto, tal situação não faz necessário qualquer perícia, assim, REJEITO A 

PRELIMINAR SUSCITADA. A parte reclamada na sua peça contestatória 

arguiu ainda a preliminar de falta de interesse de agir, mas tal preliminar se 

confunde com o mérito e como tal será analisada. No tocante a tese de 

ilegitimidade passiva, também resta afastada, pois conforme será melhor 

debatido na fundamentação, o entendimento majoritário para a situação 

ora debatida inclina-se para a responsabilidade dos requeridos até mesmo 

de forma solidária. Rejeitada a preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO 

Superadas as preliminares suscitadas passo à análise do mérito. Os 

pedidos da parte autora são procedentes em parte. Versam os autos 

sobre AÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por MARCIANO DENIS, devidamente 

qualificado e representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PONTES E LACERDA. Aduziu a parte autora em suas razões iniciais que 

sofre de catarata (CID H 25.1), enfermidade cujo único tratamento consiste 

em cirurgia, como expressamente consignado no laudo médico assinado 

pela Oftalmologista, Dra. Andréia, CRM/MT 2343. Assim, por conta do alto 

custo do tratamento, alegou não possui condições financeiras para 

custeá-lo, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda para obrigar que o 

Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e Lacerda custeiem o 

tratamento cirúrgico em questão. Diante das alegações iniciais foi deferida 

a tutela de urgência ora pleiteada, para determinar que os réus: 

(...)Determino que os requeridos forneçam a fim de determinar aos réus 

que providenciem, imediatamente, procedimento cirúrgico para correção 

de catarata (faco + lio), com urgência, bem como outros procedimentos ou 

tratamentos necessários a preservação da saúde da requerente, devendo 

entrar em contato com a profissional responsável em caso de dúvidas 

quanto às especificações técnicas, ficando o Município com o encargo de 

providenciar transporte e estadia para o requerente, enquanto o Estado 

com o dever de arcar com as despesas para cirurgia; À análise do pleito 

exordial se impõe que traga à colação alguns dispositivos constitucionais, 

os quais asseguram a todo cidadão, no exercício de sua dignidade, o livre 

acesso à saúde. É o caso dos arts. 1º, III, 5º, § 1º, 6º, “caput”, 194, 

“caput”, 196, “caput”, e 197, “caput”, todos da Constituição da República 

de 1988. Da leitura de tais dispositivos, depreende-se que o direito à vida 

e, por conseguinte, à saúde, deteve do constituinte tratamento prioritário, 

posto integrar o mínimo existencial, as necessidades básicas, sem os 

quais a dignidade humana se queda comprometida. Daí que princípios 

nortes da seguridade social, mais especificamente da saúde, como o da 

universalidade da cobertura e do atendimento, devem ser observados, 

sobretudo, pelo Poder Público, sendo infrutífera a tese do caráter 

programático das normas sociais e ausência de solidariedade entre os 

entes. Aliás, é esse o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal, em 

precedente que peço a devida vênia para transcrever “in verbis”: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À 

SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. 

IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 

323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso 

admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e 

processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, 

se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja 

reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas 

no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do 

adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas 

descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, 

ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, 

o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do 

Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não 

cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente 

recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. 

DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes 

políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas 

nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode 

obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde 

que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do 

cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos 

indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o 

cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado 

promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais 

como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e 

cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. 

Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o 

tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a 

sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira 

Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 

15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) Logo, sendo a saúde um direito 

fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária da União, dos 

Estados-membros e dos Municípios o fornecimento de medicamentos e 

tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, que não possui 

condições financeiras de suportar o custo da medicação e tratamento, 

sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora eleger qual 

ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, amiúde, a 

obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é 

consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na 

obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de 

forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República 

diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da 

população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser 

efetiva e não mera proclamação otimista, “i. e.”, deve englobar todas as 

medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes 

abaixo transcritos: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O acesso ao Poder Judiciário independe de 

prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em 

juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito. 2. A saúde e a vida 
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humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado 

a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da 

doença, seu fornecimento é medida em que se impõe. 3. O Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao 

cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere 

litigar. (TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011) 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE 

VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3- O Estado, o Município e a União são legitimados 

passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é 

dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, 

aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 4 - “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ) 

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A 

SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- Há interesse processual recursal quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2- A saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 3- O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 4- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 5- 

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 

(Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público 

diverso. (TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, 

Data da publicação no DJE 08/02/2013) Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso 

esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o 

beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste 

Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) 

dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Isto porque, como se 

sabe, a fim de que se configure a responsabilidade civil estatal, 

necessária se faz a verificação da sua omissão no fornecimento do 

tratamento/medicamento pleiteado. Insta-se que o Estado de Mato Grosso 

e Município de Pontes e Lacerda, devidamente citado contestou a ação 

aduzindo que presta assistência à saúde dos jurisdicionados, contudo, 

tem que fazê-lo de forma ordenada e organizada a tanto, e dentro de 

política-mor traçada pelo Ministério da Saúde, em caso contrário, sério 

risco de lesão à ordem e à economia pública poderão ser causados. O 

Município de Pontes e Lacerda, aduziu, em suma, não ser o órgão 

competente pois o tratamento cirúrgico requerido pela autora é de auto 

custo, sendo assim, responsabilidade do Estado. Instado o Ministério 

Publico a se manifestar no processo, como fiscal da lei, pugnou pela 

procedência da pretensão autoral, devidamente fundamentada e em 

consonância com as normas, legislações e jurisprudências pertinentes ao 

caso em apreço. A saúde não se constitui em mero interesse do indivíduo, 

mas em autêntico direito subjetivo: "Neste plano, consideram-se os direitos 

em análise como autênticos direitos subjetivos inerentes ao espaço 

existencial do cidadão, independentemente da sua justicialidade e 

exeqüibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança social, o direito à 

saúde [...] são direitos com a mesma densidade subjectiva dos direitos, 

liberdades e garantias" (Canotilho. J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª 

edição. Coimbra, Almedina, 1992, p. 680). Sobre o tema, vejamos o 

remansoso entendimento jurisprudencial: DIREITO CONSTITUCIONAL. 

DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. 

PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVER 

DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O cumprimento de decisão 

antecipatória de tutela não acarreta perda de objeto, por perda 

superveniente do interesse de agir. 2. Segundo o art. 196, da CF/88, "A 

saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a 

necessidade de o paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a 

impossibilidade de arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear 

os gastos da cirurgia. 4. Apelação e remessa oficial improvidas. 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, CONFIRMO a tutela já deferida inicialmente nos exatos 

termos proferidos, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

para determinar que o ESTADO DO MATO GROSSO custeie o tratamento 

médico/cirúrgico, bem como o fornecimento de medicamentos necessários 

ao tratamento referente à doença que acomete a parte autora MARCIANO 

DENIS, qual seja, catarata (CID H 25.1), enfermidade cujo único tratamento 

consiste em cirurgia, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como outros 

procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde da 

parte requerente, devendo entrar em contato com o profissional 

responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas, 

assim como que o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA forneça os meios 

necessários de deslocamento e estadia da autora e de um acompanhante 

indicado por ele quando da realização do tratamento médico ora deferido, 

sob pena de sequestro das verbas públicas necessárias ao custeio do 

tratamento (art. 536, § 1º, do NCPC). Findo o prazo estabelecido para 

cumprimento, incidirá pena de multa mensal em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de 

descumprimento da presente decisão. 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). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, Arquive-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Pontes e Lacerda, 19 de Junho de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-12.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (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: 

1000728-12.2017.8.11.0013. REQUERENTE: GERSON DOS SANTOS 

MARTINS REQUERIDO: BANCO VOLKSWAGEN 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. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, 

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). 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 ação de indenização por danos 

morais, promovida por GERSON DOS SANTOS MARTINS em face de 

BANCO VOLKSWAGEN S.A requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada a indenizar por danos morais em virtude da “conduta de 

violação do Réu aos princípios contratuais e consumeristas, causou ao 

Autor inúmeros aborrecimentos, transtornos, constrangimentos, 

humilhações, todos suscetíveis de indenização por dano moral”. Alega que 

celebrou contrato de financiamento de veiculo GOL 1.0 – cédula de credito 

bancário nº 26283837, em 60 (sessenta) parcelas de R$ 679,12 

(seiscentos e setenta e nove reais e doze centavos), no período de 

09/05/2012 a 09/04/2017. Que atrasou 04 (quatro) parcelas – com 

vencimentos para 09/07/2014; 09/08/2014; 09/09/2014; e 09/10/2014, que 

desencadearam ação de busca e apreensão proposto pela reclamada. 

Ocorre que o autor desta ação efetuou o pagamento das parcelas em 

questão, e a magistrada responsável, suspendeu a liminar e fora cumprido 

o mandado de devolução. O requerido alegou que seria necessário o 

pagamento integral para purgação da mora, e assim o juízo deu 

prosseguimento no feito e expediu mandado de busca e apreensão 

novamente do veículo, o que foi realizado. Que durante todo o curso do 

processo do Autor continuou a pagar as parcelas. No entanto, o banco 

ora requerido em Outubro/2016 o Réu alegava que o Autor deveria pagar 

R$ 24.793,52 (vinte e quatro mil e setecentos e noventa e três reais e 

cinquenta e dois reais), quando na realidade a somatória das parcelas 

vincendas era de R$ 2.037,36 (dois mil e trinta e sete reais e trinta e seis 

centavos), pois restavam apenas 03 (três) parcelas. Verifica-se que o 

Réu requereu nova Busca e Apreensão em Setembro/2016, tal pedido foi 

concedido. O referido processo foi julgado extinto o processo sem 

resolução do mérito, e foi revogada a decisão liminar que determinou a 

busca e apreensão do veículo, até então apreendido. A restituição do 

veículo para o Autor só ocorreu em 11.05.2017. A parte autora funda seu 

pedido ainda sob a alegação de que até o momento da propositura da 

demanda o banco requerido se recusava a efetivar a baixa do gravame, 

por tanto requerendo condenação em danos morais. Ao final pugnou pelo 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita, emissão de certidão de 

quitação geral do veiculo, baixa da alienação fiduciária e inversão do ônus 

da prova. A reclamada nega as disposições, e em sua defesa alega 

inexistência de ato ilícito, contrato liquidado e ausência de danos passiveis 

de indenização. Informa que a parte autora formulou acordo e assim teria 

terminado de quitar as parcelas do veiculo somente em 09/11/2017, e que 

em 13/11/2017 a baixa do gravame foi realizada, conforme telas anexas. 

Declara que não poderia realizar a baixa do gravame sendo que as 

parcelas não estariam quitadas em sua integralidade. Afirma que houve 

um “refinanciamento junto ao BANCO sob o nº 8319304 para pagamento 

das parcelas em atraso, cujo pagamento ocorreu em 09/11/2017 e 

imediatamente o gravame foi baixado pelo Banco”. E que assim não 

haveria ilícito praticado pelo Réu, nem dever de indenizar. Ao final 

requereu fosse indeferido o pedido de inversão do ônus da prova e 

benefícios da justiça gratuita. Pois bem, no tocante ao suposto 

refinanciamento de determinadas parcelas conforme aduziu a defesa 

neste, verifico que estas coincidem com as mesmas parcelas que foram o 

estopim para a propositura da ação ofertada pelo Banco réu com fito de 

busca e apreensão do veiculo financiado. As mesmas parcelas que foram 

quitadas pelo autor desta e no processo de busca e apreensão aduziu a 

purgação da mora. Ocorre que tal pagamento das parcelas 27ª a 30ª, com 

vencimento nas datas respectivas: 09/07/2014; 09/08,2014; 09/09/2014; e 

09/10/2014 foram efetuadas por meio de deposito judicial em 27/10/2014, 

conforme comprovante às fls. 35 deste processo. Porem, nas telas 

anexadas pelo banco réu consta que tais parcelas foram compensadas 

apenas em 09/11/2017. E daí a tese de que o autor teria parcelas em 

atraso e por tanto seria inconcebível proceder a baixa do gravame. O que 

na realidade não procede, haja vista que o pagamento ocorreu por meio de 

deposito judicial, cabendo ao interessado requerer a sua liberação. Em 

que pese as alegações da reclamada que não se aplica o CDC e não tem 

cabimento a indenização por danos, tais alegações não merecem 

prosperar, pois conforme se verifica nas telas anexadas pelo requerido, o 

pagamento da 60ª parcela ocorreu em 20/04/2017 conforme asseverou o 

autor. Sendo este fato incontroverso. Mas a baixa do gravame somente 

ocorreu em 13/11/2017, ou seja, quase 07 (sete) meses após a quitação 

integral das parcelas. Por tais motivos, assiste razão a parte autora em 

seu pleito por indenização por danos morais. Neste sentido é a 

jurisprudência: AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C DANOS MORAIS - ACORDO JUDICIAL CELEBRADO EM AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE BAIXA DO 

GRAVAME - ÔNUS QUE COUBE AO BANCO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - No caso judicializado, 

conquanto o devedor tenha quitado sua parte no acordo, o Banco levou 1 

ano 10 meses para baixar o gravame, cuja demora gerou a repercussão 

social negativa, notadamente quanto à impossibilidade de transferir o 

registro do automóvel. 2 - Seguindo os parâmetros estabelecidos no STJ, 

a duração dos efeitos danosos não teve a relevância necessária para que 

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada a título de danos morais, 

seja majorada, à míngua de provas de que tinha urgência em transferir o 

registro no DETRAN. (Ag 156632/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no 

DJE 10/12/2014) (TJ-MT - AGV: 01566328620148110000 156632/2014, 

Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 

03/12/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2014) 

(grifei e negritei) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BAIXA DE 

GRAVAME. DEMORA INJUSTIFICADA PARA LIBERAÇÃO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. A parte autora logrou êxito em comprovar a quitação do 

contrato de financiamento firmado com o réu Banco Sul Financeira. Ônus 

da prova, a teor do art. 373, I, do CPC, satisfeito. A demora excessiva na 

baixa do gravame de alienação fiduciária lançado sobre o veículo enseja 

reparação por dano morais. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 

2.000,00, pois adequado à reparação pretendida. Sentença de 

improcedência reformada. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível 

Nº 71007454085, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 28/03/2018). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007454085 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 
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Silva Raabe, Data de Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018) (grifei e 

negritei). REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 

ALIENADO. DEMORA INJUSTIFICADA DE PARA BAIXA DO GRAVAME. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 

Relatou o autor que a demora da ré, de cerca de quatro meses em 

proceder a baixa do gravame do veículo, quitado em 14-02-2013, lhe 

causou danos. Referiu que alienou o veículo e o comprador entrava em 

contato quase que diariamente para a solução do impasse, fazendo com 

que o autor perdesse a credibilidade perante os seus clientes. 

Incontroverso que a liberação da restrição fiduciária ocorreu somente em 

04-06-2013, após 4 meses da quitação do contrato. Demora injustificada 

que causou danos ao autor. No presente caso, cabível a aplicação da 

função punitiva dissuasória da responsabilidade civil, de molde a se coibir 

práticas semelhantes. A conduta ré se traduziu em desconsideração com 

a pessoa do consumidor, autorizando a indenização a título de dano 

extrapatrimonial. Quanto ao dano moral compensatório, também 

comprovada sua ocorrência. O autor produziu prova testemunhal 

demonstrando os danos à sua imagem, causado pela displicência da ré. O 

quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença, 

se mostra adequado e dentro dos parâmetros adotados pelas Turmas 

Recursais em casos análogos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004748422, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, 

Julgado em 28/05/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004748422 RS, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 28/05/2014, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 03/06/2014) (grifei e negritei). Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No entanto, as 

provas produzidas não exime a responsabilidade da requerida, que não 

provou o suposto refinanciamento. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), com devida correção e juros legais nos termos do dispositivo. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE do 

pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar a titulo de danos 

morais o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir desta decisão. E, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Defiro a gratuidade da justiça a parte autora. 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. 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, 19 de Junho 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000801-81.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA MADALENA DA SILVA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA 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. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausente questões preliminares, passo à análise 

do mérito. Os pedidos do autor são improcedentes. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a indenização por danos morais 

por suposta cobrança indevida no valor de R$ 115,34 (cento e quinze 

reais e trinta e quatro reais), pois aduz que celebrou requereu um cartão 

junto a requerida que jamais lhe foi entregue, e quando tenta efetuar 

compras na empresa requerida o cadastro em seu CPF sai em nome de 

terceiro. Assim, não concorda com a cobrança referida, que vem lhe 

causando inúmeros transtornos. Antes de tudo, cumpre esclarecer que a 

relação tratada nos autos é de consumo, devendo incidir ao caso todos os 

princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor. A parte ré, em 

sua contestação, afirmou que houve um equivoco no sistema, causando a 

divergência ao puxar pelo CPF da autora constar nome de terceiro. No 

entanto, frisa que não há prova de negativação em nome da autora, e 

assim não há dano indenizável. Vez que o erro fora sanado, consiste em 

mero dissabor as eventuais cobranças originadas. Denota-se que a parte 

autora está irresignada apenas com a cobrança que entende ser ilegítima, 

e assim requer indenização por danos morais. Porem, ausente a 

negativação decorrente de uma cobrança ilegítima, não há que se falar em 

reparação de danos, constituindo apenas mero aborrecimento que a vida 

cotidiana nos reserva. Os fatos afastam a pretensão de indenização por 

dano moral, mas autorizam exclusão do débito. Não é cabível a repetição 

do indébito, vez que o autor não quitou a cobrança indevida, sendo 

pressuposto legal para a devolução em dobro. NESTE SENTIDO: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos 

morais – Ausência de provas da efetiva contratação das linhas – 

Cobrança indevida –– Dano moral não comprovado – Sem prova da 

negativação – Ausente ato ilícito – Indenização afastada. Apelação 

parcialmente provida. (TJ-SP - APL: 10043028420168260005 SP 

1004302-84.2016.8.26.0005, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 29/05/2017, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/05/2017) RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - 

Cobrança indevida - Não houve negativação do nome dos autores, nem 

qualquer mácula à honra objetiva - Ausentes requisitos para condenação 

aos danos morais - Preliminar de cerceamento de defesa afastada - 

Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10013025320158260606 SP 

1001302-53.2015.8.26.0606, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 

08/02/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/02/2017) Prestação de serviços. Telefonia. Inexistência de relação 

jurídica c.c. reparação de danos. Cobrança indevida por prestação de 

serviços não contratados. Ação julgada parcialmente procedente, 

afastados os danos morais. Apelação do autor. Insistência na ocorrência 

de danos morais. Cobrança indevida: não ocorrência. Dano moral. 

Inexistência. Falta de abalo à honra subjetiva do autor. Negativação 

realizada em nome de pessoa jurídica criada em seu nome. Inexistência de 

maiores consequências que não alcançam o patamar de dano moral. 

Repetição do indébito indevida, ausente pagamento da dívida. Sentença 

mantida. Recurso improvido. (TJ-SP 10123448320158260482 SP 

1012344-83.2015.8.26.0482, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de 

Julgamento: 06/10/2017, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 20/10/2017) Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 
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personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Ante o 

exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA 

MADALENA DA SILVA em desfavor de LOJAS AVENIDA S.A e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. 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, 19 de Junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO 

COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000790-52.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO BARCELOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000790-52.2017.8.11.0013. REQUERENTE: OSVALDO BARCELOS 

MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Ausente questões preliminares, passo a 

analise do mérito. FUNDAMENTO E DECIDO. Os pedidos da parte autora 

são parcialmente procedentes. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c devolução dos valores despendidos pela Implantação Da Rede, Dano 

Moral e Antecipação De Tutela proposta por Osvaldo Barcelos Martins em 

face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Em síntese, 

aduziu o proponente que efetuou a construção de linha de alta tensão na 

propriedade rural denominada Sítio Lua Nova – Gleba Scatolin, informa que 

a construção se deu nos termos do contrato anexado no ano de 2014, 

que em 04/04/2014 houve o efetivo desembolso dos valores para a 

construção mencionada, no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e 

que até o momento não recebeu o ressarcimento pela incorporação do 

valor da execução da obra. A requerida por seu turno, afirma “que há 

locais que não são servidos pelos ramais gerais de distribuição da 

Requerida, face à distância verificada entre estes logradouros e os 

centros urbanos ou às estradas de rodagem servidas pelos ramais gerais 

de distribuição, como ocorria no caso da propriedade rural do 

Requerente”, menciona ainda que a parte tem direito apenas em receber o 

valor de R$ 368,02 (trezentos e sessenta e oito reais e dois centavos), 

contesta os documentos anexados pela parte autora, aduzindo terem 

sidos produzidos de forma unilateral, e que o comprovante de pagamento 

anexo não tem qualquer lastro probante. Porem tambem não junta qualquer 

documento que justificasse a legitimidade de ressarcir apenas o valor 

alegado. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

confirmado a incorporação, não faz prova de que realizou o pagamento do 

valor gasto na construção da rede elétrica, em contrapartida a autora 

apresenta vasta documentação comprovando que realizou todos os 

procedimentos conforme orientado pela concessionária: - proposta 

comercial com detalhes dos materiais e valor total do serviço; - Projeto 

Elétrico; - Pedido de opção de faturamento – Grupo B; - Termo de 

Manutenção de redes (rural); - autorização para derivação de novos 

consumidores; - Termo de responsabilidade do Sistema de Reversão; - 

Anotação de responsabilidade técnica - ART; - Recibo do serviço 

executado; - Relação dos materiais; - Matricula do imóvel rural; - Carta de 

analise de projeto de extensão de rede de distribuição; - Planilha de 

analise de projeto particular; Ademais, eis que o comprovante de 

pagamento é corroborado a Anotação de responsabilidade técnica - ART, 

onde também consta o valor da execução da obra/serviços. O decreto 

5.163/2004 que regulamenta a comercialização de energia elétrica e o 

processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de 

energia elétrica estabelece: Art. 71. Conforme disciplina a ser emitida pela 

ANEEL até outubro de 2005, as concessionárias de serviços públicos de 

distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as redes particulares 

de energia elétrica que não dispuserem de ato autorizativo do poder 

concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que 

exista interesse das partes em que sejam transferidas. § 1o Considera-se, 

para fins do disposto no caput, rede particular a instalação elétrica, em 

qualquer tensão, utilizada para o fim exclusivo de prover energia elétrica 

para unidades de consumo de seus proprietários e conectada em sistema 

de transmissão ou de distribuição de energia elétrica. § 2o As 

concessionárias de serviços públicos de transmissão e de distribuição de 

energia elétrica deverão cientificar, até 30 de novembro de 2004, os 

proprietários de redes particulares conectadas a seus respectivos 

sistemas sobre o disposto no art. 15 da Lei no 10.848, de 2004, neste 

artigo e no ato da ANEEL que disciplinar a matéria. § 3o O proprietário de 

rede particular já instalada que não dispuser de ato autorizativo do poder 

concedente poderá requerê-lo até 30 de outubro de 2005, apresentando 

as informações e documentos que forem exigidos pela ANEEL, incluindo a 

comprovação da titularidade sobre os imóveis em que se situa a rede 

particular, ou da respectiva autorização de passagem. § 4o A ANEEL 

deverá expedir o ato autorizativo de que trata o § 3o até 31 de dezembro 

de 2005, desde que atendidas as condições requeridas para sua 

expedição. § 5o A partir de 1o de janeiro de 2006, as redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo serão incorporadas ao patrimônio 

das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia 

elétrica, conforme as respectivas áreas de concessão, mediante 

processo formal a ser disciplinado pela ANEEL, observadas as seguintes 

condições: I - comprovação pela concessionária do cumprimento do 

disposto no § 2o; e II - avaliação prévia das instalações, para o fim de 

fixação do valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser 

incorporada. A ANAEEL definiu na Resolução Normativa nº 229/2006, que 

a Concessionária teria até a data de 31/12/2015, para incorporar as redes 

particulares. Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato 

autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser 

incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou 

permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se 

responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais 

redes. Art. 9° A concessionária ou permissionária de distribuição deverá 

incorporar ao Ativo Imobilizado em Serviço as redes particulares que não 

dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respectiva área 

de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de entrada das 

unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Plano e Programas 

anuais de incorporação. Extrai-se que o ato normativo acima impõe as 

concessionárias o dever de incorporarem as redes elétricas particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, de maneira 

que com a incorporação da rede é que nasce para aquele que possui a 

rede particular o direito à restituição do valor aportado para construção. 

Nesse sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso definiu: TJ-MT - 

Apelação APL 00010064520108110055 15584/2017 (TJ-MT) Data de 

publicação: 08/05/2017 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INCORPORAÇÃO DE 

REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO AO RESSARCIMENTO PELOS 

GASTOS COM A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional somente pode 

ser computado da data da incorporação da rede elétrica no patrimônio da 

concessionária. A incorporação das redes particulares de energia é 

impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia 

elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. O 
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proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser 

ressarcido pelos gastos com a construção e manutenção da rede. (Ap 

15584/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 

08/05/2017) Com efeito, a participação financeira do consumidor no 

custeio da construção de rede de energia elétrica não é, por si só ilegal, 

uma vez que, o decreto 5.163/2004 regulamenta a questão. Dessa forma, 

resta claro que os casos regidos pelo Decreto Federal são aqueles em 

que há participação financeira do consumidor na construção da rede 

elétrica e logo após, está passava ao patrimônio da concessionária, não 

ganhando, pois, a natureza jurídica de bem particular. É cediço que a 

energia elétrica é um serviço público essencial, nos termos do artigo 10, I, 

da Lei nº 7.783/89. Assim, o serviço de distribuição de energia elétrica se 

configura em nosso ordenamento jurídico como serviço ou atividade 

essencial, ou seja, necessidade inadiável. Neste diapasão, conclui-se que 

energia elétrica é direito de todos e dever do Estado, que repassa esse 

dever às concessionárias e às permissionárias de energia elétrica, que de 

forma remunerada fornecem energia elétrica à população. A incorporação 

de redes de energia elétrica particulares constitui um excelente negócio 

para as concessionárias/permissionárias, visto que está se apropriam das 

redes, sem investir nenhum centavo, aproveitando tão somente do bônus. 

Por sua vez, o proprietário de rede elétrica, além de ter cumprido com o 

dever que caberia à concessionária/permissionária, ainda é compelido a 

entregar o fruto de seu esforço, que teve como objetivo o bem estar da 

população residente na localidade. Os tribunais vêm reprovando essa 

prática corriqueira das concessionárias/permissionárias de energia 

elétrica, determinando que restituam aos ex-proprietários de redes 

elétricas os valores desembolsados na implantação da rede, inclusive com 

juros e atualizado monetariamente. Neste sentido, seguem transcritas as 

seguintes ementas: “COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DEFESA REJEITADA - ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE 

REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A incorporação das redes 

particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a 

concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação 

para o desiderato. O proprietário da rede particular de transmissão de 

energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e 

instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado 

documentalmente.” (RAC nº 70576/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da 

Rocha, Quinta Câmara Cível, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 

28/09/2016) TJ-RO - Apelação APL 00015574520158220022 RO 

0001557-45.2015.822.0022 (TJ-RO) Data de publicação: 26/06/2017 

Ementa: Apelação cível. Indenização. Dano material. Rede. Eletrificação 

rural. Incorporação. Concessionária de energia. Resolução da ANEEL. 

Construção. Procedência. Valores gastos. Restituição. A Resolução n. 

229 da Aneel, que estabelece as condições gerais para a incorporação de 

redes particulares pelas concessionárias de energia, prevê, em seu art. 

3º, que as redes particulares deverão ser incorporadas ao patrimônio da 

respectiva concessionaria de distribuição. É devido o ressarcimento dos 

valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, sob 

pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do 

ar t .  884 do Código Civ i l  .  (Apelação,  Processo n º 

0001557-45.2015.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª 

Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Adolfo Theodoro, Data de 

julgamento: 21/06/2017) Nesse contexto, o reclamante deve ser 

ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, 

porquanto, trata-se de serviço essencial que deve ser disposto ao 

consumidor. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral 

será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 

possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito de 

indenização imaterial. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, JULGO PARCIALAMENTE PROCEDENTE do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), solicitado a título de ressarcimento 

pela construção da eletrificação rural, atualizado correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir do arbitramento, conforme Sumula 362 do STJ, e 

incidência de juros simples de 1% ao mês e a partir do dispêndio 

financeiro (08/04/2014), súmula 43, STJ. 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). 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, 20 de Junho 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (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: 

1000005-56.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GILBERTO DOS SANTOS 

RODRIGUES 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 requerida suscita como preliminar apenas 

que em eventual pedido de desistência do feito formulado pelo autor, que 

não concorda, requerendo assim seja indeferido, afim de apurar eventual 

litigância de má-fé. Por tanto, apenas consigno tal questão caso ocorra tal 

pedido futuramente. Acolho a preliminar. Em seus pedidos finais, a 

requerida manifesta pelo acolhimento de preliminar para adequar o valor 

da causa, no entanto, não se verifica tal descrição no bojo contestatório 

com a devida fundamentação. Rejeito a preliminar. FUNDAMENTO E 

DECIDO Os pedidos do autor são parcialmente procedentes. 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). 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 
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vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. In casu, 

trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c Indenização por 

Danos Morais promovida por GILBERTO DOS SANTOS RODRIGUES 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 desconhecer tal cobrança que ensejou a restrição em seu 

nome, pugna pela inversão do ônus da prova nos termos do CDC e a 

exclusão de qualquer debito entre as partes. A empresa reclamada nega 

as disposições, informa que houve a contratação dos serviços, que o 

debito é regular e a negativação é devida; anexando no bojo contestatório 

print de telas. Ao final pugnou pela improcedência da ação por defender 

estar ausente o dano moral e ainda a condenação da parte autora por 

litigância de má-fé. Pois bem. Em que pese as alegações da reclamada 

verifico que embora faça menção na peça contestatória a contratação 

lícita, não juntou ao processo prova cabal desta, não passando de mera 

conjectura defensiva através de telas produzidas de forma unilateral, que 

até poderiam consubstanciar e provar a contratação, mas encontra-se 

anexa na peça defensiva apenas uma tela, e com poucas informações a 

cerca do autor, constando apenas o nome e numero de contrato. 

Depreende-se que desta tela há informação que houve diversos 

pagamentos, porem a requerida deixou de empregar maior robustez 

probatória, o que poderia efetivar se anexasse fatura constando o 

endereço do autor, por exemplo, e assim provando que o promovente 

sempre recebera as faturas em seu endereço. Ademais as telas 

anexadas ESTÃO parcialmente ILEGÍVEIS, não podendo serem utilizadas 

para qualquer fundamentação. Não há nos autos qualquer contrato que 

pudesse apontar para uma contratação licita, e nem áudios de 

telemarketing. No entanto, há prova nos autos de que o nome da parte 

Reclamante teve seu nome mantido no rol de maus pagadores. 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. No entanto, 

conforme preceitua o atual código processual cível, nas ações de 

indenização por dano moral caberá ao autor atribuir à causa o valor 

preciso do ressarcimento pecuniário do dano moral pretendido. O pedido 

deverá mensurar o valor do dano moral, sendo vedado ao autor formular 

pedido genérico de condenação ou usar aquela conhecida expressão “em 

valores acima de x”, ou ainda, “conforme o prudente entendimento de 

Vossa Excelência”. Neste sentido, verifica-se que o autor atribuiu valor à 

causa apenas o valor da fatura contestada, não incluído e nem 

mencionando qualquer quantificação ao valor dos danos morais. Surge a 

impossibilidade de pedido genérico de dano moral (art. 292, V). O CPC 

inova ao apontar que o valor da causa na ação indenizatória, inclusive a 

fundada em dano moral, será o valor pretendido. Portanto, a partir de 

agora, o próprio autor deverá indicar, desde a inicial, qual o valor 

pretendido a título de danos morais. Deste modo, seria julgar ultra petita, 

ATRIBUIR DETERMINADO VALOR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

VISTO ESTE VALOR NÃO ESTAR ENGLOBADO NO VALOR DA CAUSA. E 

considerando eventual ingresso em fase recursal, eis que os honorários 

de sucumbência são arbitrados em observância percentual ao valor da 

causa. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PARCIALEMENTE PROCEDENTE do pedido inaugural, para 

declarar a inexistência do débito da parte autora com a ré descrito na 

inicial e debatidos neste processo. Determinando que se proceda a 

exclusão do nome do autor dos registros dos órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso ocorra o descumprimento desta 

determinação judicial. Defiro os benefícios da justiça gratuita para a parte 

autora, caso ingresse na via 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). 

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, 20 de Junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73193 Nr: 104-74.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Moura Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso de prazo para resposta da parte requerida citada 

na certidão de fl. 39.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76370 Nr: 1675-80.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Barbosa Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, Ante a ausência de intimação da autarquia ré, CANCELO O 

PRESENTE ATO e, deste modo, REDESIGNO audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 28/08/2018 às 13h30min (MT). EXPEÇA-SE CARTA 

PRECATÓRIA PARA A INTIMAÇÃO DO INSS. Ainda, fica o advogado da 

parte requerente responsável em trazer suas testemunhas ao ato, 

independentemente de intimação. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69945 Nr: 420-24.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Jaciara/MT, POSTO BOM FIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Partido Popular Socialista, Valdizete Martins 

Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o documento acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74107 Nr: 586-22.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindiomar Oliveira Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Montouro, Bradesco Auto RE 

Companhia de Seguros S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Nogueira Barbosa - 

OAB:4.678.MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Cristina Vaz Patini e 

Outros - OAB:11.660, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/8184-A, Ricardo Luiz Vellozo - OAB:19956-0

 “Vistos etc. Primeiramente, DEFIRO o pedido de juntada de 

Substabelecimento e Carta de Preposição da advogada da parte requerida 

Bradesco. Ademais, vislumbra-se que neste ato fora realizada a inquirição 
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das testemunhas arroladas pela parte requerente e, considerando que 

não houve requerimento de diligências pelas partes, razão pela qual, DOU 

POR ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. No mais, converto as 

alegações finais em memorias finais. Assim, dê-se vistas dos autos à 

parte autora e às partes requeridas, consecutivamente, pelo prazo de 15 

(quinze) dias cada, em consonância com o artigo 364 §2º do Código de 

Processo Civil, para a apresentação de memoriais finais escritos. Após, 

façam os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74817 Nr: 947-39.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 a)DEFIRO o pedido de juntada de documentos, nos termos do artigo 422 e 

423 do CPP. b)Incluo a relação jurídica processual submetida à sessão de 

julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, na sessão 

extraordinária do dia 02 de agosto de 2018, às 08h30min 

(MT);c)Apresentado rol de testemunhas, conforme fls. 632 e 637/638, 

INTIMEM-SE, observando-se que é dispensável intimar as testemunhas 

que residem em outra comarca, exceto as contíguas, sendo ônus da parte 

a apresentação delas se pretender-lhes a oitiva;d)INTIMEM-SE o 

acusado.e)DESIGNO o dia 11 de julho de 2018, às 13h00min (MT), para o 

sorteio dos jurados (art. 433, CPP, alterado pela Lei 11689/2008). 

Notifique-se o Ministério Público, a OAB e a Defesa (art. 432, CPP, alterado 

pela Lei 11689/2008). No sorteio dos jurados deverão ser observados os 

impedimentos do art. 448. CPP, e art. 449, CPP, ambos alterados pela Lei 

11689/2008;f)CONVOQUEM-SE os Jurados sorteados (art. 434, CPP, 

alterado pela Lei 11689/2008);g)PROVIDENCIE-SE cópia do acórdão (fls. 

494/502) e desse relatório aos jurados (art. 472, parágrafo único, 

CPP);h)Manifeste-se o Ministério Público sob o pedido de extinção da 

punibilidade de fls. 633/636.i)Intimem-se. Cientifiquem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências, com as devidas 

cautelas.Poxoréu – MT, 18 de junho de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78115 Nr: 197-03.2018.811.0014

 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: OSVALDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, Ante a ausência de intimação da autarquia ré, CANCELO O 

PRESENTE ATO e, deste modo, REDESIGNO audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 28/08/2018 às 14h00min (MT). Por fim, INTIME-SE a 

parte autora, bem como, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA PARA A 

INTIMAÇÃO DO INSS. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67176 Nr: 775-68.2015.811.0014

 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: Dulcelina Barros Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza de Menezes Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 “Vistos etc. Vislumbra-se que neste ato fora realizada a inquirição das 

testemunhas da parte requerida e, considerando que não houve 

requerimento de diligências pelas partes, razão pela qual, DOU POR 

ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. No mais, converto as 

alegações finais em memorias finais. Assim, dê-se vistas dos autos à 

parte autora e às partes requeridas, consecutivamente, pelo prazo de 15 

(quinze) dias cada, em consonância com o artigo 364 §2º do Código de 

Processo Civil, para a apresentação de memoriais finais escritos. Após, 

façam os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76600 Nr: 1776-20.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Moreira Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Considerando a ausência injustificada da parte autora no ato, 

INTIME-A para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, sob 

pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65192 Nr: 1385-70.2014.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Babaçu Ltda, Frederico Wagner França 

Tannure Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Benedito de Almeida, Ireno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:/PR- 55499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amado Franco - 

OAB:MT-15.218-O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Diego Oliveira da Silva - OAB:MT-13.743

 “Vistos etc. Primeiramente, considerando que não houve a intimação 

pessoal da Curadora Especial nomeada para o requerido IRENO, sendo 

esta Dr. Flávia Venceslau Gomes, razão pela qual, NOMEIO o advogado 

ELSON SOUSA MIRANDA, apenas para acompanhar o ato e, assim, fixo o 

valor de 01 (um) URH. Ademais, vislumbra-se que neste ato fora realizada 

a inquirição da testemunha da parte requerente. Ademais, CERTIFIQUE-SE 

A SECRETARIA o integral cumprimento da Carta Precatória expedida à fl. 

198. Por fim, com o retorno, dê-se vistas dos autos à parte autora e às 

partes requeridas, consecutivamente, pelo prazo de 15 (quinze) dias 

cada, em consonância com o artigo 364 §2º do Código de Processo Civil, 

para a apresentação de memoriais finais escritos. Após, façam os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72443 Nr: 1849-26.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereirta Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79016 Nr: 635-29.2018.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rodrigues Alves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça a seguir transcrita " 

Certifico Eu, Oficial de Justiça deste Juízo, abaixo assinado, que deixei de 

efeuar o cumprimento do r. Mandado, por ora, pela falta do Depósito da 

Diligência no valor de R$ 254,30, conforme Portaria nº. 029/2015-DF, bem 

como Planilha de Zoneamento desta Comarca. Belº. Raniere Farias Pinto

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78291 Nr: 288-93.2018.811.0014

 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: Elenice Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 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.: 21299 Nr: 494-30.2006.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Martins da Silveira Chaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da pare autora para regularizar a 

situação cadastral junto à receita federal haja vistas constar como 

irregular, e se faz necessário para expedição do comtetente RPV

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71376 Nr: 1252-57.2016.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perci Tomazi Dalla Nora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismerina Vieira de Carvalho, Viturino Barcelo 

de Carvalho, Valdemir Vieira de Carvalho, Demais Invasores Incertos e 

Desconhecidos do imóvel Rural "Fazenda Ponte de Pedra"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Roberta Montanher 

Brescovici - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – DO REVIGORAMENTO DA MEDIDA LIMINAR (...) Deste modo, DEFIRO o 

pedido de fls. 196/197 e, por consectário lógico, REVIGORO os efeitos da 

liminar concedidas às fls. 107/110, motivo pelo qual AUTORIZO seja 

procedida nova reintegração do autor à posse do imóvel, inclusive 

mediante arrombamento e com o uso de força policial. Por conseguinte, 

OFICIE-SE à Polícia Militar e à Polícia Civil, a fim de que seja providenciado o 

efetivo cumprimento da presente decisão, se necessário, com a brevidade 

urgida pelo caso. II – DA INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO (...) Nesse 

contexto, considerando o certificado pelos Srs. Oficiais de Justiça e, com 

fundamento nos arts. 2º e 8º, ambos da Resolução nº 07/2008/OE/TJMT, 

DECLINO da competência para o julgamento e processamento da causa e 

DETERMINO a remessa do presente feito à Vara Especializada em Direito 

Agrário deste Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste juízo. 

Consigno, por fim, que a remessa somente deverá ser realizada após 

cumprida a ordem de revigoramento da tutela de urgência, nos termos 

acima delineados, haja vista a urgência do caso e porque autorizado pela 

Resolução precitada. Baixas e anotações de praxe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000305-55.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO DA SILVA (RÉU)

 

Visto. Não obstante o pedido de tutela de urgência formulado pela parte 

autora, verifico que inexiste juntada de guia de recolhimento das custas 

iniciais, razão pela qual determino a intimação da parte autora para 

emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, devendo juntar aos autos o 

comprovante de pagamento das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento. Após, com o recolhimento, voltem conclusos para análise 

do pedido de urgência. São José do Rio Claro, 20 de junho de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000298-63.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA OAB - MT5967-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE RAFFAELLI LOCKS (RÉU)

SEDENI LUCAS LOCKS (RÉU)

 

Vistos. Trata-se de ação reivindicatória c/c indenizatória por perdas e 

danos interposta por IMCOL- IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA., contra 

SEDENI LUCAS LOCKS e IVONETE RAFFAELLI LOCKS, ambos 

qualificados, com pedido de tutela de urgência, visando a imediata imissão 

na posse da área objeto da matrícula 1.597 do CRI desta cidade e 

Comarca de São José do Rio Claro/MT. Narra o autor, em apertada síntese, 

tratar-se de empresa do ramo imobiliário, sendo legítima proprietária da 

área acima mencionada, que fora adquirida em 10/03/1986. Narrou que, ao 

realizar o georreferenciamento do imóvel constatou que área vem sendo 

ocupada pelos réus. Assinalou que os réus tentaram diversas vezes 

registrar documentos sobre referida área, contudo sem êxito. Protestou, 

em sede de tutela de urgência, sejam os réus compelidos a desocupar o 

imóvel com sua consequente imissão na posse, afirmando restar 

demonstrado nos autos a propriedade sobre o imóvel e que a privação de 

usufruir do imóvel vem acarretando prejuízo de grande monta. Relatei o 

necessário. Decido. O pedido de antecipação de tutela ora formulado não 

merece prosperar, posto que não suficientemente comprovados os 

requisitos autorizadores da tutela de urgência. Em sede de ação 

reivindicatória as medidas liminares devem ser analisadas com extrema 

cautela, pois essa ação é própria do autor que detém o domínio do imóvel, 

mas não a posse. Não se pode olvidar, portanto, que do outro lado da 

demanda há um possuidor, não se sabe há quanto tempo, nem a que título. 

Ora, sendo a posse um direito protegido de maneira autônoma por nosso 

ordenamento jurídico, dissociável da propriedade em si, há que se 

reconhecer a incoerência em se admitir que o exercício da posse pelo não 

proprietário, feneça frente tão somente a apresentação do título dominial, 

sem sequer a instauração do contraditório, notadamente porque, mesmo 

em sede de ações reinvidicatórias (petitórias), caso se comprove a boa-fé 

do possuidor, este terá direito à indenização e inclusive retenção das 

benfeitorias necessárias e úteis, o que torna temerária a concessão da 

antecipação de tutela inaudita altera pars em ações da espécie. No caso 

vertente, em que pese os autores comprovem que são titulares do domínio 

de um imóvel objeto da matrícula 1597 do CRI de São José do Rio Claro/MT, 
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não entrevisto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Demais não coligido pelo autor provas capazes de evidenciar a injusta 

posse exercida por parte dos réus. Não fosse isso, o prejuízo em se 

aguardar o provimento jurisdicional final, para que se autorize a 

concessão da liminar inaudita altera pars, deve ser concreto, pois se trata 

de uma medida excepcional, que vai de encontro ao princípio do 

contraditório. Nesse mister, não basta a afirmação do inconveniente em se 

aguardar a devida instrução do processo (até porque esse argumento 

sempre esbarraria no periculum in mora reverso), mas deve haver a 

demonstração de um perigo de dano, cuja reparação seja deveras difícil 

ou impossível, o que não ocorreu no caso em tela. Afinal, eventuais 

prejuízos poderão ser facilmente ressarcidos ao final do demanda. Assim, 

não demonstrados a contento os requisitos necessários à concessão da 

antecipação de tutela, seu indeferimento é de rigor. Neste sentido, os 

seguinte o seguinte aresto ora compilado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE 

URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. A 

concessão de tutela de urgência exige a presença de dois requisitos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, do NCPC). Na situação em exame, não se verifica a 

probabilidade do direito, pois, embora os autores tenham comprovado o 

domínio do imóvel, não há provas a evidenciar a injustiça da posse 

exercida pela parte ré, nos termos do art. 1.228, "caput", do CC, 

considerando a pendência de julgamento de ação de usucapião que tem 

por objeto o imóvel em questão. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de 

urgência, porque ausente pressuposto elencado no art. 300, "caput", do 

NCPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076682087, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em 

28/02/2018). Sabidamente, a ação reivindicatória possui natureza petitória, 

e a medida de tutela provisória de urgência de imissão de posse reclama a 

demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, dependente da presença dos requisitos do art. 

300 do CPC. Assim, o pedido de imissão de posse deve estar devidamente 

arrimado na presença dos requisitos da tutela de urgência, com escopo no 

art. 300 do CPC (a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo). Logo, considerando que a 

pretensão deduzida na inicial para fins de concessão da tutela provisória 

de urgência não discorre a respeito dos requisitos (probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), limita-se, tão 

somente, ao requerimento de imissão de posse por deter a propriedade, 

registral, do imóvel, sequer demonstrado a contento a ocupação do imóvel 

pelos requeridos, mister o indeferimento da tutela de urgência perseguida. 

Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela formulado na inicial. 

Intimem-se as partes da presente decisão. Nos termos do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para designação de audiência de 

mediação. Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes para 

comparecimento, sendo que a intimação do autor deverá ser realizada na 

pessoa de seu advogado, para comparecimento na audiência designada, 

que será realizada pelo Mediador/Conciliador Judicial cadastrado pelo 

Tribunal de Justiça, conforme parágrafo primeiro do artigo 334 do CPC e 

Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. As 

partes deverão estar cientes de que o não comparecimento injustificado à 

audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

sancionado com arbitramento de multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União 

ou do Estado. As partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensor público, conforme artigo 334, parágrafo nono do 

Código de Processo Civil. Havendo conciliação/mediação, voltem para 

homologação. Sendo a conciliação/mediação inexitosa, deverá o requerido 

sair intimado para apresentação da resposta, no prazo de 15 (quinze) 

dias, da audiência, nos termos do artigo 335, do Código de Processo Civil. 

Com a resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se 

a parte autora para impugnação à contestação, no prazo de 10 (dez) dias 

e, em seguida, voltem para decisão. São José do Rio Claro, 20 de junho de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78555 Nr: 827-02.2018.811.0033

 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: DEISY FERNANDA MORO ALCÂNTARA, EDSON 

STUGINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A., MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224-A

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, para intimar as partes da data da audiência designada, 

conforme certidão:Certidão Processo n.º 2702.2018.811.0033 – Cód. 

78555 Requerente: Deisy Fernanda Moro Alcantara Requerente: Edson 

Stuginski

Requerido: Energisa Mato Grosso Requerido: Município de São José do Rio 

Claro

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a designação 

equivocada de audiência para uma data que será domingo (vide ata de p. 

44), redesigno audiência de conciliação para o dia 25 (vinte e cinco) de 

julho de 2018 às 13:00 horas.

 São José do Rio Claro – MT, 19 de junho de 2018. Fabio Costa Santos 

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75947 Nr: 3761-64.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intimem-se as partes para no prazo de 10 (dez) dias manifestarem-se 

acerca da penhora e avaliação (fls. 32/38).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58050 Nr: 146-37.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A M VIEIRA ROSA ME, ADRIANO MIGUEL 

VIEIRA ROSA, ALDO ZACARIAS ROSA FILHO, TANIA REGINA VIEIRA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. MAYCON GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade 

de advogado (a), para que no prazo de 03 dias, devolva os autos citados, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234, §2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64570 Nr: 1446-97.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CENTRAL DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BEATRIZ DE AGUIAR, MIGUEL CARLOS 

RODRIGUES DE AGUIAR, INDUSTRIA E COMERCIO DE SEMENTES 
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MANGUEIRINHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE MARIA BUSATO 

BATISTA - OAB:12956 OAB/PR, MATEUS BERALDO ROMÃO - 

OAB:42651 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pleito de fls. 44.

Assim, concedo à parte exequente o prazo de 60 (sessenta) dias para 

realização da diligência necessária à localização dos imóveis a serem 

penhorados, juntada aos autos de das certidões de filiações das 

matrículas 5.672, 5.673 e 5.674 do CRI de Diamantino.

Decorrido o prazo assinalado, prossiga a parte exequente com o feito, 

independentemente de nova intimação.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64454 Nr: 1386-27.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA LAGUNITA LTDA, RICARDO 

ALONSO, SOLANGE MARIA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR, na qualidade de 

advogado (a), para que no prazo de 03 dias, devolva os autos citados, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234, §2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72879 Nr: 2501-49.2017.811.0033

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Às fls. 29 a parte autora requereu a suspensão do feito com fulcro art. 

921, inciso III, do Código de Processo Civil.

Todavia, não se tratar de feito executivo, bem como a Lei processual não 

contempla a suspensão para o fins de localizar o endereço da parte ré.

 Ante ao exposto, indefiro o pleito de fls. 29.

Logo, intime-se a parte autora para conferir regular prosseguimento ao 

feito, no prazo 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53848 Nr: 3438-98.2013.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO JOSE PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Traçadas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu os atos e diligências 

que lhe competiam, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) 

dias.Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas 

remanescentes. Sem condenação em honorários por inexistir 

litigiosidade.Proceda-se à baixa constrição levada à efeito às fls. 

60.Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27801 Nr: 1679-07.2010.811.0033

 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: SILVANIA APARECIDA DA CRUZ ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que esta magistrada fora convocada pelo seu superior 

hierárquico para participar do Workshop "Projeto Luz", evento que 

acontecerá no dia 20/06/2018, redesigno a audiência marcada neste feito 

para o dia 26 de junho de 2018 (26/06/2018), às 13:15 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80170 Nr: 1620-38.2018.811.0033

 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): DIONISIO DOSWALDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte exequente para que emende a inicial, no prazo de 

15(quinze) dias, devendo juntar o comprovante de pagamento das custas 

iniciais, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30655 Nr: 1410-31.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU SANCHES CAMPOS JUNIOR, IRINEU 

SANCHES CAMPOS, TEREZA CARNAVALLI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1410-31.2011.811.0033

CÓDIGO: 30655

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

REQUERIDO: IRINEU SANCHES CAMPOS JUNIOR E OUTROS.

DESPACHO

 Vistos.

EXPEÇA-SE o competente alvará do valor bloqueado nos autos por meio 

da penhora online, em favor do exequente, utilizando-se das informações 

bancárias aportada aos autos à fl. 111.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência, bem como a parte executada para 

manifestação, no prazo legal. Ainda, a parte exequente deverá requerer o 

que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, inclusive 

apresentando planilha atualizada de seu crédito.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 13 de junho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76018 Nr: 3772-93.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL LUZIMAR DE ARMARINHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3772-93.2017.811.0033Cód. 76018Vistos.Não obstante a 

declaração de que os embargantes não podem arcar com as custas e 

despesas processuais, até o presente momento não vislumbro estarem 

presentes as condições para o deferimento de pedido de assistência 

judiciária gratuita.Tem-se que autor valeu-se dos serviços de profissional 

contratado, mesmo havendo defensor público na comarca, indicando, 

portanto, que possui condições de arcar com as despesas do processo 

sem prejuízos do seu sustento ou de sua família.O art.5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, há elementos suficientes para afastar a presunção, em 

especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contra¬tação de advogado 

particular, dispensando a atuação da Defensoria.Assim, faculto aos 

interessados o direito de provarem a impossibilidade de arcarem, sem o 

seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo.Posto isto, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício: a) cópia dos extratos bancários de contas de 

sua titularidade, como também de seu cônjuge (se houver), dos últimos 

três meses; b) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três 

meses, em nome da requerente e seu esposo (se houver); c) cópia da 

última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da 

Receita Federal; e d) tratando-se de espólio cópia dos bens apresentados 

no processo de inventário. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as 

custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova 

intimação, eis que trata-se de prazo peremptório e havendo seu 

transcurso sem adoção das medidas pertinentes, não há alternativa a não 

ser a incidência da norma disposta no artigo 290 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 13 de 

junho de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70375 Nr: 1324-50.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESON DUMMER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora de veículos de via terrestre solicitada pela 

parte exequente às fls. 56.

Logo, determino desde já a realização de buscas online, via RenaJud, de 

veículos eventualmente pertencentes ao executado.

Em havendo bloqueio de veículos pelo Renajud, intime-se o devedor a 

apresentá-los à penhora, indicando sua localização, no prazo de 05 

(cinco) dias, com as advertências constantes no art. 774, inciso V e 

parágrafo único do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76761 Nr: 93-51.2018.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIZABETH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DE ARAÚJO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sessão de conciliação e mediação foi reagendada para o 

dia 19/07/2018 às 09:00 horas, na Sala de Audiências do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca. Certifico ainda que serve 

a presente certidão para convidar as partes e seus respectivos 

advogados para comparecerem na sessão conforme §§ 2º e 3º do artigo 

3º e artigo 334 do CPC, bem como do Provimento n. 09/2016 do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55006 Nr: 786-74.2014.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FDNL, AHLO, ALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 CERTIDÃO

Intimo a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para 

comparecer pessoalmente nesta secretaria e retirar o Termo de Guarda 

definitiva expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76776 Nr: 104-80.2018.811.0033

 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: ALDN, MAAN, KIMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMD, CJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Para fins de readequação da pauta, redesigno a audiência para o dia 

03/07/2018, às 14:30 horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32582 Nr: 769-09.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITABUNA TEXTIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJ COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE A. BARROS - 

OAB:206.335/SP, DENIS DONAIRE JUNIOR - OAB:OAB/SP 147.015, 

LEANDRO MARCANTONIO - OAB:OAB/SP 180.586, MILENA LOPES 

CHIORLIN - OAB:205532/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 769-09.2012.811.0033

CÓDIGO: 32582

AUTOR: ITABUNA TEXTIL S.A

REQUERIDO: PJ COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME

DESPACHO

Vistos.

Defiro os pedidos formulados pela parte autora às fls. 111, de modo 

procedo às buscas nos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud aportando 

aos autos folha contendo o endereço do requerido.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 18 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29702 Nr: 449-90.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CIZINA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo deferido às fls. 137. Portanto, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53587 Nr: 3109-86.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS, 

SOLANO QUINTINO DESBESSEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão deferido às fls. 

109. Portanto, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para apresentar manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64757 Nr: 1538-75.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SWELLY FRANCISCO DOS SANTOS, ALEX 

TATIM LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Tendo em vista a tentativa frustrada de intimação da executada SWELLY 

FRANCISCO DOS SANTOS, bem como o decurso de prazo do executado 

ALEX TATIM LEMES DA SILVA, intimo a parte autora para apresentar 

manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25560 Nr: 2786-23.2009.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 Visto.

Homologo a desistência da oitiva testemunha de defesa Alexandre 

Procópio, ante o pleito desistório apresentado à fl. 122.

Considerando o teor da certidão de fl. 124, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19/07/2018, às 13:00 horas, saindo a 

presente intimada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76410 Nr: 3946-05.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY IGOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo os patronos do acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

respondam por escrito a acusação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68010 Nr: 3399-96.2016.811.0033

 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: NIVALDO VELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que esta magistrada fora convocada pelo seu superior 

hierárquico para participar do Workshop "Projeto Luz", evento que 

acontecerá no dia 20/06/2018, redesigno a audiência marcada neste feito 

para o dia 01 de agosto de 2018, às 16:45 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000299-48.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PLAST LONA COM. DE EMBALAGENS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GONCALVES VALLE OAB - PR16879 (ADVOGADO)

IEDA MARIA BRANDINO DOS SANTOS OAB - PR60555 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUARIA (REQUERIDO)

 

Vistos etc. 1. Recebo a presente carta precatória, porque devidamente 

instruída nos moldes do artigo 260 do Código de Processo Civil. 2. Cumpra 

a Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) Promova-se o 

Contador a vinculação da Guia de Recolhimento para este processo 

eletrônico. b) Cumpra-se conforme o deprecado, servindo as cópias do 

mandado e da contrafé, como fiéis reproduções dos originais; c) Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com 

as homenagens de estilo. São José do Rio Claro, 20 de junho de 2018. 

Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000299-48.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PLAST LONA COM. DE EMBALAGENS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GONCALVES VALLE OAB - PR16879 (ADVOGADO)

IEDA MARIA BRANDINO DOS SANTOS OAB - PR60555 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUARIA (REQUERIDO)

 

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$ 500,00 (quinhentos 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78123 Nr: 692-87.2018.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDADS, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY SERROU DOS 

SANTOS - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o processo acima citado foi recebido pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 176215 e a sessão de 

conciliação/mediação foi agendada para o dia 09/08/2018 às 13h30min, na 

Sala de Audiências do CEJUSC da Comarca, servindo a presente certidão 

para convidar as partes e seu(s) advogado(s) para comparecerem na 

sessão conforme §§ 2º e 3º do artigo 3º e artigo 334 do CPC, bem como 

do Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72820 Nr: 2468-59.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT, 

MICHELE ACOSTA SILVA - OAB:23963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

apresentar suas Contrarrazões no lapso temporal de 15 (quinze) dias nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8018 Nr: 2096-04.2003.811.0033

 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: LIVÔNIO PAULO BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT, Ronimárcio Naves - OAB:

 Vistos, etc.

1. Intimem-se os patronos dos litigantes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78557 Nr: 829-69.2018.811.0033

 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: CLEIDE APARECIDA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78408 Nr: 771-66.2018.811.0033

 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: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PEREIRA DA COSTA 

- OAB:20276/O MT, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29339 Nr: 88-73.2011.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIO SCHWADE, ADELAIDE MARIA 

SCHAFER SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14.705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar acerca do Mandado de Avaliação do Bem Penhorado de Fls.92 

a 93 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65038 Nr: 1651-29.2016.811.0033

 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 BATISTA RODRIGUES, SIDNEI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI PEREIRA, JOÃO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MAURICIO MARQUES CANTO - OAB:23967/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Encaminhem-se os autos à Distribuição para que se proceda com a 

anotação acerca da Reconvenção de fls. 65/69, conforme determina o 

parágrafo único do artigo 286 do Código de Processo Civil.

b) Após, intimem-se os patronos das partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1370 Nr: 27-38.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Vistos.

Indefiro o pleito de p. 212, posto que compete à parte exequente efetuar o 

cálculo do valor devido, nos termos do v. acórdão de p. 195/204, não 

podendo transferir ao judiciário o ônus que lhe compete.

 Assim, intime-se a parte exequente para que promova a juntada ao feito, 

no prazo de 15 dias, do demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito.

No mais, cumpra-se conforme determinado à p. 210.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55022 Nr: 802-28.2014.811.0033

 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
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 PARTE AUTORA: HEDIVIS SAUER, HINGRID SAUER STEINBACK, HUGO 

SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLIVIO KAEFER, DOMINICA DIEL 

KAEFER, VALDECIR JOSE KAEFER, RENI JOÃO KAEFER, SELMA PRILL 

WILCHEN KAEFER, ROSELAINE PETRONSKI, ADELICIO ZAMBONI, NEVILDE 

VIVAN ZAMBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE CARDOSO - OAB:55.844/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10.235/MT, MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:25977-MT, 

SANDRO LUIS KZYZANOSKI - OAB:14595-B,

 Vistos etc.

1. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Presley Emerson 

Briante. Solicite-se a devolução da carta precatória eventualmente 

expedida para a oitiva dessa testemunha, independentemente de 

cumprimento.

2. Retifique-se a capa dos autos e Sistema Apolo para fazer constar o 

nome da atual advogada dos Requerentes, Dra. Deise Cardoso, OAB/PR 

55.844 [Substabelecimento fl. 275].

3. Intimem-se os advogados das partes, sucessivamente, para 

apresentação de memoriais.

4. Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20245 Nr: 99-10.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FLORISVALDO CORRÊA DE LIMA, MÁRCIA 

APARECIDA FERREIRA CORRÊA DE LIMA, JEAN CORREA DE LIMA, 

THIAGO CORREA DE LIMA, KAREN CORREA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUCIPAL DE NOVA MARINGÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINE CAETANO 

DA ROSA - OAB:16119

 Vistos etc.

1. INTIMEM-SE os patronos dos litigantes para que, em 5 (cinco) dias, 

especifiquem de forma fundamentada outras provas que pretendem 

produzir.

2. Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para julgamento conforme o estado do processo (CPC/2015, 

Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24802 Nr: 2032-81.2009.811.0033

 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: DELVANDE JOAQUIM CÂNDIDO, ABADIA GOMES 

CÂNDIDO, LEANDRO GOMES CANDIDO, LEONARDO GOMES CANDIDO, 

MARIA DE LOURDES CANDIDO, JOAQUIM ANTONIO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14.705/RS

 Vistos etc.3. Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes 

providências:a)Proceda-se com cadastramento do profissional nomeado, 

intimando-o da nomeação.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) das 

partes sobre o teor da presente decisão.c)Após, intime-se o perito para 

que agende data para realização da perícia, intimando-se as partes, em 

seguida, da data designada.d)Apresentado o laudo, intimem-se as partes, 

via DJE, para se manifestarem acerca dos trabalhos nos respectivos 

prazos legais.4. Publique-se e cumpra-se, com urgência, porque se trata 

de processo afeto a metas de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61052 Nr: 2176-45.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGPS, SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal, ambos do Código de Processo Civil, extingo o 

processo sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pelo autor 

por mais de 30 (trinta) dias.Sem custas, dado a exequente ser beneficiária 

de justiça gratuita.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, com as anotações, 

providências e baixas de estilo.Publicada com a inserção no Sistema 

Apolo TJ/MT. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). 

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76194 Nr: 3833-51.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU CESAR MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT, 

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10.718, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - OAB:23350-O

 (...) Posto isso, mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos, pois não vislumbro razões para sua reforma, bem como 

indefiro o pedido de revogação da liminar concedida às fls. 100/101v.4. 

Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:(a)Intimem-se as 

partes, através de seus advogados, via DJe, acerca da presente decisão, 

bem como o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre 

a contestação apresentada, nos termos do artigo 351 do CPC.

(b)Certifique-se quanto a eventual decisão do Tribunal de Justiça acerca 

do Agravo de Instrumento interposto às fls. 328/362.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77871 Nr: 577-66.2018.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU CESAR MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ajuizada por ANTÔNIO 

CARLOS DE FIGUEIREDO em desfavor de NEREU CESAR MEDEIROS, 

objetivando, liminarmente, a manutenção de posse do imóvel rural 

denominado Fazenda Relâmpago II, com área de 312,03 hectares, situado 

na Estrada Santa Rosa, Distrito de Brianorte.

2. A despeito das razões fáticas e jurídicas lançadas na peça de ingresso 

e, em um juízo de sumária cognição, não vislumbro a presunção absoluta 

dos fatos narrados na exordial, vale dizer, a prova suficiente da posse e 

do esbulho eventualmente praticado pelo requerido, razão pela qual reputo 

prudente e conveniente a realização de justificação prévia.

Sendo assim, relego a apreciação do provimento liminar para após a 

audiência de justificação prévia, a qual designo para o dia 08 (oito) de 

agosto de 2018, às 17h00min.

3. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

(a) Intime-se o requerente, via DJe na pessoa de seu advogado 

constituído, acerca da audiência designada, bem como para que traga as 

testemunhas a serem ouvidas independentemente de intimação.

(b) Cite-se o requerido para comparecer à audiência, momento em que 

poderá intervir, desde que o faça por intermédio de advogado (CPC, art. 

562). Conste, no mandado, que o prazo para contestar, de 15 (quinze) 

dias, contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a medida 

liminar (CPC, art. 564, parágrafo único).

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010649-49.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEI BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES OAB - MT0014255A 

(ADVOGADO)

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERST ZANDONA (REQUERIDO)

CARLI ROSELEI FERST (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010649-49.2013.8.11.0033 AUTOR: VOLNEI BERNARDO 

REQUERIDO: PATRICIA FERST ZANDONA e CARLI ROSELEI FERST 

DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no 

efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 

43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dez dias, apresentar contrarrazões. Apresentada ou não as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 23 de maio de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000055-22.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JUNIOR DE SOUZA PALAORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEIA LUFT OAB - MT14512/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 1000055-22.2018.8.1.1.0033 REQUERENTE: WAGNER 

JUNIOR DE SOUZA PALAORO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, 

formulada por WAGNER JUNIOR DE SOUZA PALAORO, em face de AZUL 

LINHA AEREAS. Sustenta a parte autora que realizou uma reserva em 

18/01/2017, código F2FWUVZ para o trecho Cuiabá-MT/Campo 

Grande-MS, no valor de R$ 358,74 (trezentos e cinquenta e oito reais e 

setenta e quatro centavos), cujo bilhete foi cancelado e o valor estornado 

no cartão de crédito sem maiores explicações. Relata que adquiriu o 

segundo bilhete para o dia 24/02/2017, no valor de R$ 470,99 

(quatrocentos e setenta reais e noventa e nove centavos), com Código da 

Reserva n° FFB73K. Assevera que no dia 24/02/2018, chegou no 

aeroporto realizou check-in, despachou sua bagagem e aguardou no 

portão de embarque, quando foi informado que o voo seria cancelado por 

problemas na aeronave, bem como que seria emitido um novo cartão de 

embarque aos passageiros, para o voo previsto para a madrugada do dia 

seguinte as 04:38hs. Postula, ao final, pela indenização por danos morais 

no valor correspondente a 10 salários mínimos. Em resposta, a parte ré, 

sem argüir preliminares, sustenta, a inexistência de danos morais, haja 

vista que o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas 

técnicos. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º do Código 

de Defesa do Consumidor que considera consumidor toda pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da requerida é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Inicialmente, 

observo que o cancelamento da reserva A5FYJL foi realizado pela 

agencia “E.Destinos”, sendo o valor reembolsado à administradora do 

cartão de crédito integralmente na mesma data (18/01/2018), inexistindo, 

portanto, responsabilidade da empresa ré. Ademais, restou incontroverso 

o cancelamento do voo do autor no dia 24/02/2017, em decorrência de 

problemas técnicos na aeronave, bem como reacomodação em voo no dia 

seguinte às 4:38 horas. O ponto discordante entre as partes revela-se na 

averiguação de responsabilidade da requerida por danos morais 

sustentados pelo autor em razão do cancelamento do voo. Extrai-se dos 

autos que o cancelamento do voo, cuja passagem foi adquirida pelo autor 

deu-se em razão problemas técnicos, já que a aeronave que faria o voo 

AD2853 apresentou uma mensagem de falha “Flap Lo Rate” (superfície de 

sustentação de voo), no sistema de indicação de status e alertas da 

aeronave (EICAS), ocasionando a necessidade de manutenção da 

aeronave, conforme documento anexado a contestação. É cediço que a 

requerida, na qualidade de companhia aérea, tem o dever de conceder a 

seus passageiros o mínimo de cumprimento da relação contratual 

estabelecida entre ambos, incluindo aí a existência de corpo técnico 

suficiente para o transporte de seus clientes. O artigo 737 da do Código 

Civil estabelece que: “O transportador está sujeito aos horários e 

itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo 

motivo de força maior”. E o artigo 741 do mesmo Códex dispõe: 

“Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do 

transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele 

obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma 

categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à 

sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e 

alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.” Nesse 

contexto, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que a manutenção 

não programada em aeronave acarreta em fortuito interno, que não afasta 

o dever de indenizar, observe: “CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. 

CANCELAMENTO DE VÔO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REVISÃO DO 

VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83/STJ. PRECEDENTES 1. Em virtude de 

cancelamento de vôo em contrato de transporte aéreo, fica configurado o 

dano moral merecedor de reparação econômica. (...) 3. Este Sodalício 

Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em 

que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório ou exorbitante, 

situação que não se faz presente. 4. A empresa aérea não apresentou 

argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou 

em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência 

da Súmula nº 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no 

AREsp 584.804/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANO MORAL – TRANSPORTE 

AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – 

CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE DA 

COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO 

MATERIAL – COMPROVADO – DANOMORAL CONFIGURADO – 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO EM 

PARTE E DESPROVIDO. 1- O cancelamento sob a alegação de falha 

técnica de aeronave, acarreta em responsabilidade objetiva da empresa 

aérea e, por conseguinte, o dever de indenizar pelo abalo moral causado 

(dano moral in re ipsa). 2- Devem ser ressarcidos os danos materiais 

devidamente comprovados pelos autores. 3- A indenização por dano 

moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo e. 

Superior Tribunal de Justiça não merece reparo. 4- Não há interesse à 

apelante no ponto em que requer a minoração dos honorários para 10%, 

percentual já fixado na sentença, de modo que esse pedido não deve ser 

conhecido”. (TJMT, Ap 109007/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017) (destaquei). Assim, 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. Constatada, então, a responsabilidade da ré, passo à análise dos 

danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral A presente 
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questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pela parte autora comprovam 

a veracidade de suas alegações, cujo dano se apresenta na qualidade de 

implícito, in re ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que o cancelamento e atraso do voo, gera 

induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto 

devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo 

este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, 

emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé 

sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma 

compensação, representada por uma comodidade que compense o dano 

sofrido, ao mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). - DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar a parte ré, AZUL 

LINHAS AEREAS S/A, ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados à parte autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, 24/02/2018. Deixo de condenar a autora em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 12 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-15.2017.8.11.0033
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CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 1000297-15.2017.8.11.0033 AUTOR: SIMONE DE OLIVEIRA 

SANTOS DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por SIMONE DE OLIVEIRA 

SANTOS DA SILVA, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte 

autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição 

indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega ser indevido ante a ausência de contratação. Inicialmente, passo a 

analisar a preliminar arguida pela requerida. - Ausência de Interesse de 

Agir Não obstante os argumentos expostos, restam presentes os 

requisitos do interesse de agir necessários ao regular e válido 

processamento do feito, quais sejam: utilidade e necessidade da demanda, 

sendo aquele caracterizado pela possibilidade de um resultado prático 

favorável e este a necessidade de ingressar em Juízo. Destarte, rejeito a 

preliminar arguida. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. 

Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral 

reparação dos danos morais e materiais a serem apurados. As normas do 

Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e 

função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 173,89 (cento e setenta e 

três reais e oitenta e nove centavos). Ocorre que a requerida sustenta 

que o débito é oriundo do inadimplemento de faturas da linha móvel 

cadastrada em nome da autora. Todavia, não acostou nenhum documento 

que comprovasse tais alegações. Desta feita, não obstante as alegações 

da requerida, inexiste nos autos qualquer comprovação da efetiva 

contratação do serviço telefonia móvel pelo autor, tampouco da utilização 

deste serviço. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas 

do negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call 

center, uma vez que afirma a existência de contrato verbal. Entretanto, 

embasou suas alegações somente em cópias das telas dos sistemas de 

atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 
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DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) Destarte, inexistindo prova da efetiva contratação do serviço 

de telefonia móvel pelo autor, vislumbro a inscrição dos dados do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, como ato ilícito. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência do 

débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, 

TELEFONICA BRASIL S/A, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 12 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito
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PROCESSO N: 1000014-55.2018.8.11.0033 AUTOR: LUZENIL APARECIDA 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, formulada por LUZENIL 

APARECIDA DA SILVA, em face de VIVO S.A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser 

indevido ante a ausência de contratação. No mérito, o pedido inicial deve 

ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz 

respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a serem 

apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 215,24 (duzentos e quinze 

reais e vinte e quatro centavos). Ocorre que a requerida sustenta que o 

débito é oriundo do inadimplemento de faturas da linha telefonicas 

cadastrada em nome da autora. Todavia, não acostou nenhum documento 

que comprovasse tais alegações. Desta feita, não obstante as alegações 

da requerida, inexiste nos autos qualquer comprovação da efetiva 

contratação do serviço telefonia móvel pelo autor, tampouco da utilização 

deste serviço. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas 

do negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call 

center, uma vez que afirma a existência de contrato verbal. Entretanto, 

embasou suas alegações somente em cópias das telas dos sistemas de 
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atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) Destarte, inexistindo prova da efetiva contratação do serviço 

de telefonia móvel pelo autor, vislumbro a inscrição dos dados do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, como ato ilícito. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência do 

débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, 

TELEFONICA BRASIL S/A, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 12 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000058-74.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE AUXILIADORA COELHO ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

PROCESSO N: 1000058-74.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ELIANE 

AUXILIADORA COELHO ASSUNCAO EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Liquidação de Sentença por 

Arbitramento ELIANE AUXILIADORA COELHO ASSUNCÃO em face de 

YMPACTUS COMERCIAL S/A. Aduz, que o Ministério Público do Estado do 

Acre moveu Ação Civil Pública, nº. 080022444.2013.8.01.0001, em face 

da Ré, Ympactus Comercial e seus sócios, pela comercialização do 

serviço VoIP (Voice over Internet Protocol), denominado 99telexfree, por 

ser constituída no formato de pirâmide financeira. Relata que a ação civil 

pública foi julgada parcialmente procedência da ação, declarando a 

nulidade do contrato firmado entre os partners e divulgadores. Com base 

da sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública nº. 

080022444.2013.8.01.0001, postula pelo ressarcimento dos investimentos 

e bonificações oriundos de seu contrato com a empresa ré. Sucinto 

relatório. Decido. Cuida-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento 

ajuizada ELIANE AUXILIADORA COELHO ASSUNCÃO, em face de 

YMPACTUS COMERCIAL S/A. Analisando os autos, verifico a 

impossibilidade do processamento do pleito perante o Juizado Especial 

Civil, ante a iliquidez do titulo judicial, ora executado. Estabelece o art. 52, 

da Lei n. 9.099/95, que: “Art. 52. A execução de sentença processar-se-á 

no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil, com as seguintes alterações: I – as sentenças serão 

necessariamente liquidas, contendo a conversão em Bônus do Tesouro 

Nacional – BTN ou índice equivalente;”. Desta feita, resta evidente que 

para a execução no juizado especial é necessário que a sentença seja 

líquida, o que não é o caso dos autos, tanto que a autora postula pela 

liquidação. Ademais, o pedido de liquidação da sentença é claramente 
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incompatível com o rito do Juizado Especial, estabelecido na Lei n. 

9.099/95, ante a complexidade da causa, uma vez que após a requisição 

de diversos documentos relativos a pagamentos e relatórios de transação 

entre as partes, será necessária a realização de perícia. Assim, diante da 

impossibilidade do processamento da presente ação no Juizado Especial 

haja vista a iliquidez do titulo judicial, aliada a complexidade da causa, ante 

a necessidade de prova pericial, indefiro a petição inicial. Ante o exposto, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o feito sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Transitada em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

11 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-52.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANI SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 1000301-52.2017.8.11.0033 EXEQUENTE: ESTEFANI SANTOS 

MOREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Visto, Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos 

morais, formulada por ESTEFANI SANTOS MOREIRA, em face de VIVO 

S/A, na qual a parte autora sustenta que ao tentar realizar uma compra no 

comercio local, teve seu crédito negado em razão de seus dados estarem 

inclusos nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida junto a instituição 

requerida que não reconhece. Citada, a parte requerida apresentou 

resposta, na forma da contestação, sustentando a inexistência de danos 

morais ou materiais e requereu a improcedência do pedido inicial. Sucinto 

relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a empresa ré 

acostou documentos que comprovam a contratação do serviço pela 

autora, tal como a Proposta de Adesão - Seguro Vivo Proteção Celular, 

devidamente assinado pela autora. Ocorre que a parte autora contesta a 

assinatura no referido documento, postulando pela realização de pericia 

grafotécnica. Desta feita, analisando os documentos acostados aos 

autos, entendo necessária a realização da prova pericial para aferir se a 

assinatura constante nos documentos acostados pertence a autora. 

Assim, verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da 

perícia, outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes 

discutam, com a amplitude processual devida, a questão na Justiça 

Comum. Com essas considerações, julgo EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível, com 

fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do 

disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. São José do Rio Claro/MT, 11 de 

junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-92.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CAROLINE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 1000018-92.2018.8.11.0033 AUTOR: DANIELLE CAROLINE 

DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, formulada por DANIELLE 

CAROLINE DE SOUZA A, em face de VIVO S.A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser 

indevido ante a ausência de contratação. No mérito, o pedido inicial deve 

ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz 

respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a serem 

apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 102,78 (cento e dois reais e 

setenta e oito centavos). Ocorre que a requerida sustenta que o débito é 

oriundo do inadimplemento de faturas da linha telefonicas cadastrada em 

nome da autora. Todavia, não acostou nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Desta feita, não obstante as alegações da 

requerida, inexiste nos autos qualquer comprovação da efetiva 

contratação do serviço telefonia móvel pelo autor, tampouco da utilização 

deste serviço. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas 

do negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call 

center. Destarte, inexistindo prova da efetiva contratação do serviço de 

telefonia móvel pelo autor, vislumbro a inscrição dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, como ato ilícito. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 
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civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência do 

débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, 

TELEFONICA BRASIL S/A, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 5 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-76.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 1000032-76.2018.8.11.0033 AUTOR: VANDERLEI RIBEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Reclamação pelo rito 

da Lei n. 9.099/95, formulada por VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA, em face 

de EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A, em 

que a parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da 

inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito que alega ser indevido ante a ausência de contratação. Em sede de 

contestação a requerida, sustentou preliminarmente a inépcia da inicial e a 

ausência de interesse de agir. No mérito alegou a legitimidade do débito e a 

inexistência de danos morais, postulando, ao final, pela procedência da 

inicial. Inicialmente, passo a analisar as preliminares arguida. - Inépcia da 

Inicial A preliminar deve ser rejeitada. Para que seja declarada a inépcia da 

inicial, necessária a presença de um dos elementos dispostos no artigo 

295, parágrafo primeiro do CPC, in verbis: I - lhe faltar pedido ou causa de 

pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em 

que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Não 

é o caso da inicial dos autos, eis que se encontram presentes todos os 

requisitos contidos no artigo 319 do CPC, inexistindo, ainda, qualquer dos 

vícios elencados no dispositivo transcrito. Destarte, afasto a preliminar 

arguida. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 260,58 (duzentos e 

sessenta reais e cinquenta e oito centavos). Ocorre que a requerida 

sustenta que o débito é oriundo do inadimplemento de faturas da linha 

móvel cadastrada em nome da autora. Todavia, não acostou nenhum 

documento que comprovasse tais alegações. Desta feita, não obstante as 

alegações da requerida, inexiste nos autos qualquer comprovação da 

efetiva contratação do serviço telefonia móvel pelo autor, tampouco da 

utilização deste serviço. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas 

efetivas do negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do 

call center, uma vez que afirma a existência de contrato verbal. Entretanto, 

embasou suas alegações somente em cópias das telas dos sistemas de 

atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) Destarte, inexistindo prova da efetiva contratação do serviço 

de telefonia móvel pelo autor, vislumbro a inscrição dos dados do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, como ato ilícito. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 
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nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência do 

débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, 

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido em branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

5 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000049-49.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000049-49.2017.8.11.0033 REQUERENTE: FABIO HENRIQUE 

SOUZA RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos, ajuizada 

por FABIO HENRIQUE SOUZA RIBEIRO, em face de VIVO S.A. Sustenta a 

parte autora que ao tentar realizar uma compra no comércio local, teve 

seu crédito negado em razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida junto à requerida, que alega 

desconhecer. Postula pela declaração de inexistência do débito, bem 

como por indenização por danos morais. No mérito, o pedido inicial deve 

ser julgado procedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso, restou incontroverso a inscrição 

dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida junto à 

requerida no valor de R$ 115,74 (centos e quinze reais e setenta e quatro 

centavos). Ocorre que a parte autora assevera a ilegitimidade da dívida ao 

argumento de que jamais manteve qualquer negócio jurídico com a 

requerida. A requerida, por sua vez, sustenta a existência do débito 

afirmando que é oriunda a utilização de serviços devidamente contratados 

pela parte autora. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas 

efetivas do negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do 

call center. Entretanto, embasou suas alegações somente em cópias das 

telas dos sistemas de atendimento, as quais são insuficientes para 

comprovar a existência do débito, já que produzidas de forma unilateral e 

facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO 

ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica 

colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação 

contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, 

por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais não comporta redução quando mostrar-se 

adequado, e atender ao duplo caráter da sanção, que é reparatório e 

pedagógico”. (TJMT, Ap 93680/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, 

Publicado no DJE 12/09/2017). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 
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SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

1. Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas 

sem pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, 

indevida a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito em decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser 

imputado. Anotese que os documentos juntados aos autos são telas 

sistêmicas unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o 

número de parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Desta feita, comprovada a 

inscrição indevida dos dados da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Impede destacar, que embora existam outras 

anotações restritivas, a parte autora já ajuizou ação declaratória negativa 

(autos n. 1000047-79.2017.811.0033 e 1000048-64.2017.811.0033). 

Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina 

de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão 

de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas paga antes mesmo do vencimento, a par 

de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de 

honradez e dignidade do suposto devedor. Como registra o mesmo 

Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a 

jurisprudência está se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, 

na sua versão atual, independentemente de eventuais prejuízos 

econômicos que resultariam do protesto indevido do título, comporta 

igualmente ser reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que 

integram a personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, 

desnecessária até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele 

presumido em decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento 

já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre 

muitos outros, registram-se os seguintes julgados: Nos termos da 

jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização decorrente da 

inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de 

dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - 

RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98). Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Sobremais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). 

Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma estimação prudencial, que não 

dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da alegria, para os 

estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo mesmo juiz ou, 

quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a calculadora do 

economista ou de técnico em contas. (RT 560/66) E acrescenta que, 

segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem 

cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos 

casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu 

patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o 

sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às circunstâncias de cada 

caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, 

nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., p. 675) Caio Mário 

da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a questão do 

equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se cuida de 

dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a 

convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o causador do 

dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa que 

praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que receberá uma 

soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido. (in 

“Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, p.97) Portanto, 

busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, representada 

por uma comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em 

que se aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao 
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responsável pelo dano causado, com eminente função educativa a fim de 

que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, 

também, o nível social da vítima e o do causador do dano, para que a 

compensação não resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, 

tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. 

Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações dos grandes 

mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub 

examine, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - declarar a 

inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte requerida, 

ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

7 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-64.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE FATIMA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 8010249-64.2015.8.11.0033 AUTOR: ANA DE FATIMA 

BARBOSA REQUERIDO: OI S/A SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Reclamação pelo 

rito da Lei n. 9.099/95, formulada por ANA DE FATIMA BARBOSA, em face 

de OI S.A, em que a parte autora sustenta sofrimento por dano moral em 

virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao 

crédito, por débito que alega ser indevido ante a ausência de contratação. 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 200,83 (duzentos reais e 

oitenta e três centavos). Ocorre que a requerida sustenta que o débito é 

oriundo do inadimplemento de faturas da linha móvel cadastrada em nome 

da autora. Todavia, não acostou nenhum documento que comprovasse 

tais alegações. Desta feita, não obstante as alegações da requerida, 

inexiste nos autos qualquer comprovação da efetiva contratação do 

serviço telefonia móvel pelo autor, tampouco da utilização deste serviço. 

Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio 

jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center, uma vez 

que afirma a existência de contrato verbal. Entretanto, embasou suas 

alegações somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento, as 

quais são insuficientes para comprovar a existência do débito, já que 

produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido, 

colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) Destarte, inexistindo prova da efetiva contratação do serviço 

de telefonia móvel pelo autor, vislumbro a inscrição dos dados do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, como ato ilícito. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 
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indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência do 

débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, OI S/A, 

ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido em branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

28 de maio de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000137-87.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR AMAURI FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 1000137-87.2017.8.11.0033 AUTOR: CLAUDEMIR AMAURI 

FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A DECISÃO Visto, Postula o autor 

pela suspensão da cobrança das custas, com fulcro no art. 98 §3º do 

Código de Processo Civil (Id. 12449936). Analisando os autos, verifica que 

o feito foi extinto nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, uma 

vez que o autor embora devidamente cientificado deixou de comparecer 

na audiência de conciliação. Ora, é cediço que havendo extinção do 

processo pela contumácia impõe-se a condenação ao pagamento das 

custas. Nesse sentido, dispõe o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas”. Ademais, autor sequer informou 

os motivos de sua ausência na audiência de conciliação, o que poderia 

isentar o pagamento das custas, nos termos do § 2º, do art. 51, da Lei n. 

9.099/95. Desta feita, inexistindo justificativa para a ausência do autor na 

audiência, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, com Enunciado 28 

do Fonaje, indefiro o pedido formulado pelo autor no Id. 12449936. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 2 de junho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000041-38.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO APARECIDO TOMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000041-38.2018.8.11.0033 REQUERENTE: PAULO APARECIDO 

TOMAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por PAULO APARECIDO TOMAS, 

em face do BANCO BRADESCO S.A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega inexistir face à 

ausência de vínculo jurídico entre as partes. Postula, ao final, pela 

condenação da requerida em dano morais. Em sede de contestação, o 

requerido sustentou preliminarmente a prescrição e a ausência de 

interesse de agir, e no mérito postulou pela improcedência da inicial. 

Inicialmente passo a analisar a preliminar argüida pela requerida. - 

Prescrição Aduz o banco réu que o direito do autor encontra-se prescrito 

haja vista que o seu nome foi negativado em dezembro/2013 e a presente 

ação foi ajuizada somente no dia fevereiro/2018, portanto, após decorrido 

o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil para a 

pretensão de reparação civil. Em que pese os argumentos expostos, a 

norma disposta no art. 189 do Código Civil estabelece que: "violado o 

direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela 

prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206". Contudo, o início 

da fluência do prazo prescricional decorre não da violação a um direito 

subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação pelo seu respectivo 

titular. Assim, tem-se que, no caso dos autos, o termo inicial do prazo 

prescricional é a data na qual o autor teve ciência de que o seu nome 

encontrava-se registrado nos órgãos de proteção ao crédito, e não a data 

daquela negativação, como afirma o banco réu. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO 

INICIAL - CIÊNCIA DO EVENTO DANOSO - INOCORRÊNCIA - DANOS 

MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO AVISO DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 333, II, 

CPC/73 - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PRESUMIDO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. À pretensão de reparação civil aplica-se o prazo 

prescricional de três anos, consoante disposição prevista no art. 206, § 

3º, V, do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é 

a data em que o titular do direito teve ciência do evento danoso. Incumbe à 

parte ré, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, comprovar a existência de 

prévio aviso acerca da cessação dos descontos na folha de pagamento 

do autor, referente às parcelas de contrato de empréstimo consignado, de 

forma a tornar legítima a inscrição do nome daquele em cadastro de 

inadimplentes, por se tratar de prova negativa. A inscrição indevida em 

serviço de proteção ao crédito configura dano moral presumido, que 

prescinde de prova. A indenização por dano moral deve ser arbitrada 

segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, 

observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se 

preste a atender ao caráter punitivo da medida e à recomposição dos 

prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A 

busca da tutela jurisdicional não pode ser encarada como litigância 

temerária”. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.028906-4/001, Relator(a): 

Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/08/2016, publicação da súmula em 17/08/2016) Desta feita, tendo em 

vista que o autor alega que somente teve ciência da negativação do seu 

nome em 2017, e tendo a presente ação sido ajuizada em 22/02/2018, não 

se há de falar em prescrição. -Ausência Interesse de Agir Não obstante 

os argumentos expostos, restam presentes os requisitos do interesse de 

agir necessários ao regular e válido processamento do feito, quais sejam: 

utilidade e necessidade da demanda, sendo aquele caracterizado pela 

possibilidade de um resultado prático favorável e este a necessidade de 

ingressar em Juízo. Destarte, rejeito a preliminar arguida. No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. Inicialmente, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 
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social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Verifica-se no caso em análise que é incontroversa a 

inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito no valor 

de R$ 146,66 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos). 

Por outro lado, vislumbro que a parte requerida não juntou qualquer 

documento que comprovasse a realização do negócio jurídico que motivou 

a inserção dos dados do autor nos órgão de proteção ao crédito, ônus 

que lhe competia e que não se desincumbiu. Assim, não há provas de que 

houve efetivamente vínculo jurídico firmado entre as partes. Desta feita, 

restou comprovada a qualidade, indevida, da cobrança realizada pela 

requerida em face da parte autora, o que torna nítida sua 

responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral 

A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Insta registrar que embora conste outra anotação restritiva, esta é 

posterior a que esta sendo discutida nos autos, não incidindo, assim, a 

súmula 385/STJ. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 
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causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, BANCO BRADESCO S/A, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, 

declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 29 

de maio de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-24.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA TOMAZ MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT0013783A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 8010079-24.2017.8.11.0033 EXEQUENTE: CAMILA TOMAZ 

MENDES EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA DESPACHO Visto, 

Diante do pagamento do débito (Id. 13111850) intime-se a parte autora 

para que informe o número da conta bancaria e o CPF do titular para 

viabilizar a transferência dos valores, bem como informe a satisfação do 

débito no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

29 de maio de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-56.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 1000001-56.2018.811.0033 REQUERENTE: LILIANE MARIA 

DE LIMA REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Compulsando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito, conforme Id. 11772036. 

Registra-se que resta desnecessário a concordância do autor com o 

pedido de desistência, nos termos do enunciado n. 90 do Fonaje. Desta 

feita, homologo a desistência da ação e extingo o feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Transitada 

em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se 

São José do Rio Claro/MT, 15 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64529 Nr: 589-32.2018.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO HENRIQUE RODRIGUES BELEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, SANDRO ROBERTO MOTA SERRA - 

OAB:15.984/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 1882 Nr: 522-97.2000.811.0049

 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: ANDRESSA MELINE COZER - rep. por sua mãe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de sucessão provisória movida por Andressa Meline 

Cozer, atualmente maior e capaz, por ocasião da existência de bens 

deixados pelo ausente José André dos Santos, todos qualificados na 

inicial.

 A autora requereu, dentre outras coisas, a redesignação de audiência, 

arguindo está frequentando curso superior na cidade de Anápolis/GO, 

razão pela qual seu deslocamento para a referida audiência implicaria em 

falta às aulas (fls. 140/141). Juntou documentos (fls. 142//148).

Assim, ACOLHO o pedido da autora de fls. 140/141. Para tanto, redesigno 

para o dia 23 de julho de 2018, às 14:00 horas (horário oficial do Mato 

Grosso), a audiência anteriormente agendada.

No mais, CITE-SE a pessoa de Jânio Carlos Moreira da Silva, conforme 

determinado na decisão de fl. 16.

Concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para informar nos autos o 

endereço das testemunhas que deverão ser ouvidas por carta precatória.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 18 de junho de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62707 Nr: 2645-72.2017.811.0049

 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: DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 
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OAB:277.251, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 2645-72.2017.811.0049 - (código 62707)

Vistos.

A parte autora apresentou rol de testemunhas e requereu expedição de 

mandado para intimação através de Oficial de Justiça (fls.50/50-verso).

Decido

Na decisão de fls. 45 o feito foi saneado, sendo deferida a produção de 

prova oral, consistente no depoimento pessoal e oitiva de testemunha. 

Igualmente, nos termos do art. 455 e parágrafos, do novo CPC, quanto à 

intimação das testemunhas, nos parágrafos 4, 5 e 6 da referida decisão 

constou a seguinte advertência e ressalva:

“Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.” (grifo nosso).

Assim, não se amoldando o pedido de fls. 50, na hipótese do § 4º do art. 

455 do CPC, indefiro a intimação das testemunhas por mandado.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 18 de junho de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55595 Nr: 1780-83.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DO CARMO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 Vistos.

Apresentada (s) a (s) resposta (s) à acusação verifico que a defesa do 

acusado Raimundo Nonato do Carmo dos Santos alegou falta de condição 

de procedibilidade e ilegitimidade do Ministério Público para denúncia no 

caso em comento. Cumpre-se observar que a peça acusatória preenche 

os requisitos de admissibilidade (art. 41 do CPP), ademais nos termos do 

que preceitua a LCP ação penal é pública, devendo a autoridade proceder 

de ofício (art. 17, LCP), razão pela qual não deve prosperar a alegação da 

defesa.

 Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), mantenho o 

recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 de Janeiro de 2018, às 17h00min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião 

em que se procederá à oitiva da (s) vítima (s) e testemunhas e, ao final, 

realizar-se-á (ão) o (s) interrogatório (s) do (s) acusado (s).

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o réu preso, requisite-se sua escolta. Caso resida em outra 

comarca, expeça-se carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão, sem prejuízo da realização do interrogatório judicial no juízo 

deprecado.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP, 

intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 do 

STJ).

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58735 Nr: 550-69.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BRAZ DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56519 Nr: 2282-22.2016.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 54, "...Deixei de citar 

Simoni Dias...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47098 Nr: 1067-79.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBAS FAGUNDES DA SILVA JUNIOR, 

EVANDRO DEL SANT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 77, "...Deixei de citar 

Evandro Del Sant...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66007 Nr: 1566-24.2018.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVAL TOBIAS PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41621 Nr: 1247-66.2012.811.0049
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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: RAIMUNDA LIMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação de fls. 115/126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 23708 Nr: 919-73.2011.811.0049

 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: NARCIZA MEDRADES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÁCIO VARGAS LEITE - 

OAB:19502/A, VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação de fls. 163/175.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55995 Nr: 1976-53.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA SOUZA, ANDERSON 

DIOGO ALVES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO DA SILVA SOUZA, Cpf: 

00533480280, Rg: 22303308, Filiação: Maria Francisca Ferreira, data de 

nascimento: 15/01/1991, brasileiro(a), natural de Manaus-AM, solteiro(a), 

comerciante, Telefone 66 99273-0380 e atualmente em local incerto e não 

sabido ANDERSON DIOGO ALVES DE ANDRADE, Rg: 99006000516, 

Filiação: Mona Maria Alves Melo e Antonio Oliveira de Andrade, data de 

nascimento: 11/04/1988, brasileiro(a), natural de Tabuleiro do Norte-CE, 

convivente, empresário, Telefone (66) 981266-338. 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: NARRA A EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE NA DATA DE 

20 DE SETEMBRO DE 2016, POR VOLTA DAS 18H30MIN, NO 

DENOMINADO POSTO TIGRÃO, CONFRESA-MT, OS RÉUS ACIMA 

QUALIFICADOS, INCURSARAM NA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO 

ARTIGO 155 §4º, INCISO II E IV C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 

A DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM 06 DE OUTUBRO DE 2016.

Despacho: Vistos em correição.I. Reitere-se o ofício de fls. 101.II. Proceda 

a Gestora Judiciária a busca no BNMP e certifique se existe mandado de 

prisão cadastrado em desfavor dos réus.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 19 de março de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65962 Nr: 1546-33.2018.811.0049

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:17.106/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Nomeio como inventariante a requerente Luiza Monteiro Lima, que deverá 

prestar compromisso em 05 (cinco) dias.

No prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou 

compromisso, deverá o inventariante apresentar as primeiras 

declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos 

bens inventariados, lavrando-se termo circunstanciado em Cartório (CPC, 

art. 620).

Em seguida, se não houver necessidade de citação de algum herdeiro, 

citem-se as Fazendas Públicas e o Ministério Público, nos termos do artigo 

626 e seguintes do Código de Processo Civil, remetendo-lhes cópias das 

primeiras declarações, devendo constar no mandado que, no prazo de 15 

(quinze) dias, poderão tomar uma das medidas previstas no artigo 627 do 

CPC.

Não havendo impugnação às primeiras declarações, e tendo havido 

concordância da Fazenda Publica quanto aos valores atribuídos aos bens 

do espólio nas primeiras declarações (CPC, arts. 630 e 633), lavre-se o 

termo de ultimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o inventariante 

para testa-las.

Ouvidas as partes sobre as últimas declarações, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, ao contador para cálculo dos tributos (CPC, art. 637).

Cumprido o item anterior, digam as partes em 05 (cinco) dias (CPC, 

art.638). Não havendo impugnação aos cálculos, estes serão 

homologados por sentença.

Expeçam-se o necessário.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 18 de junho de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65636 Nr: 1334-12.2018.811.0049

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto ao pedido formulado pela parte autora, entendo que a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária depende da comprovação da 

insuficiência de recursos.

A Constituição da República Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 

5º, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos:

“Ao Estado foi imposto o dever de prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive 

pagamento de advogado quando da inexistência de órgão estatal de 

assistência jurídica (STF – Pleno – Rextr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar 

Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e honorários de 

perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio Santos – 

Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de Morais, Constituição do Brasil 

Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª Edição, Editora Atlas, São 

Paulo, 2011).

Assim, antes de apreciar o pedido, determino a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua insuficiência de 

recursos, colacionando aos autos documentos hábeis, tais como, cópias 

das últimas declarações de imposto de renda, certidões negativas de 
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propriedade de bem imóvel (a serem expedidas pelos Cartórios de 

Registro de Imóveis), extratos atualizados das contas bancárias de sua 

titularidade, CTPS, sob pena de indeferimento do benefício.

Cumpra-se.

Vila Rica-MT, 19 de junho de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva.

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65308 Nr: 1112-44.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA ACESSORIOS-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGA EIRELI-ME, EDSON BUENO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA 

GUERRA - OAB:23.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos, em favor do João Batista da 

Silva Acessorios - ME, em face de Rudimar Transportes Rodoviarios de 

Carga Eireli – ME e Edson Bueno de Souza, todos qualificados nos autos.

Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes 

autos, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil e diante 

da manifestação de interesse na auto composição da parte requerente 

remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus 

advogados a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a 

ser designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.

Cite-se a requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhada de seus respectivos advogados.

Ao ser citada, a ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar 

é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Havendo acordo, vista ao MP para manifestação e, após, volvam-me 

conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

Às providências.

Vila Rica - MT, 19 de junho de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 25686 Nr: 2085-43.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO SIMÕES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAGIB ELIAS QUEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE ROCHA 

FARIA - OAB:4.198/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 de fls. 60, "...Deixei de citar: Everaldo Simões de 

Andrade..." .

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-33.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON FERREIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar os patronos das partes de 

todo teor da sentença proferida, cujo dispositivo segue a seguir transcrito: 

"Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

da inicial, com a extinção do processo com julgamento do mérito para o fim 

de:A) DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda de produtos 

entabulado entre as partes objeto da presente ação; B) CONDENAR a 

empresa reclamada ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE 

NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO S.A, a restituir o valor de R$2.851,29 

(dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais, vinte e nove centavos), porém 

em sua forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data 

da compra e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação;C) 

CONDENAR a empresa reclamada a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao 

reclamante ADENILSON FERREIRA AGUIAR, valor com a incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da publicação desta sentença (súmula 

362 do STJ).Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95.Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.Vila Rica/MT, 25 de 

Abr i l  de  2018.ROBSONADRIANOMACHADOJuizLe igoV is tos 

etc.HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95.Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.Vila Rica, 30 de maio de 2018.Carlos Eduardo de 

Moraes e SilvaJuiz Substituto. O referido é verdade e dou fé Vila Rica, 20 

de junho de 2018 Maria da Glória Fausto da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-33.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON FERREIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar os patronos das partes de 

todo teor da sentença proferida, cujo dispositivo segue a seguir transcrito: 

"Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

da inicial, com a extinção do processo com julgamento do mérito para o fim 

de:A) DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda de produtos 

entabulado entre as partes objeto da presente ação; B) CONDENAR a 

empresa reclamada ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE 

NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO S.A, a restituir o valor de R$2.851,29 

(dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais, vinte e nove centavos), porém 

em sua forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data 

da compra e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação;C) 

CONDENAR a empresa reclamada a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao 

reclamante ADENILSON FERREIRA AGUIAR, valor com a incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da publicação desta sentença (súmula 

362 do STJ).Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 
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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.Vila Rica/MT, 25 de 

Abr i l  de  2018.ROBSONADRIANOMACHADOJuizLe igoV is tos 

etc.HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95.Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.Vila Rica, 30 de maio de 2018.Carlos Eduardo de 

Moraes e SilvaJuiz Substituto. O referido é verdade e dou fé Vila Rica, 20 

de junho de 2018 Maria da Glória Fausto da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-33.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON FERREIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar os patronos das partes de 

todo teor da sentença proferida, cujo dispositivo segue a seguir transcrito: 

"Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

da inicial, com a extinção do processo com julgamento do mérito para o fim 

de:A) DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda de produtos 

entabulado entre as partes objeto da presente ação; B) CONDENAR a 

empresa reclamada ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE 

NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO S.A, a restituir o valor de R$2.851,29 

(dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais, vinte e nove centavos), porém 

em sua forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data 

da compra e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação;C) 

CONDENAR a empresa reclamada a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao 

reclamante ADENILSON FERREIRA AGUIAR, valor com a incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da publicação desta sentença (súmula 

362 do STJ).Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95.Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.Vila Rica/MT, 25 de 

Abr i l  de  2018.ROBSONADRIANOMACHADOJuizLe igoV is tos 

etc.HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95.Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.Vila Rica, 30 de maio de 2018.Carlos Eduardo de 

Moraes e SilvaJuiz Substituto. O referido é verdade e dou fé Vila Rica, 20 

de junho de 2018 Maria da Glória Fausto da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-70.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PATRICIA DE SOUZA GERALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar os patronos das partes de 

todo teor da sentença proferida, cujo dispositivo segue a seguir transcrito: 

“Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

da inicial, com a extinção do processo com julgamento do mérito para o fim 

de: A) DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda de produtos 

entabulado entre as partes objeto da presente ação;B) CONDENAR a 

empresa reclamada ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE 

NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO S.A, a restituir o valor de R$ 1.953,48 

(hum mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), 

porém em sua forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data da compra e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação; C) 

CONDENAR a empresa reclamada a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a 

reclamante VALERIA PATRICIA DE SOUZA GERALDINO, valor com a 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da publicação desta 

sentença (súmula 362 do STJ).Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95.Vila Rica/MT, 23 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADOJuiz LeigoVistos etc.HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95.Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Vila Rica, 30 de maio de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto O referido é verdade e dou fé Vila Rica, 20 de junho de 2018 

Maria da Glória Fausto da Silva

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010021-70.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PATRICIA DE SOUZA GERALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar os patronos das partes de 

todo teor da sentença proferida, cujo dispositivo segue a seguir transcrito: 

“Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

da inicial, com a extinção do processo com julgamento do mérito para o fim 

de: A) DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda de produtos 

entabulado entre as partes objeto da presente ação;B) CONDENAR a 

empresa reclamada ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE 

NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO S.A, a restituir o valor de R$ 1.953,48 

(hum mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), 

porém em sua forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data da compra e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação; C) 

CONDENAR a empresa reclamada a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a 

reclamante VALERIA PATRICIA DE SOUZA GERALDINO, valor com a 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da publicação desta 

sentença (súmula 362 do STJ).Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95.Vila Rica/MT, 23 de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADOJuiz LeigoVistos etc.HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95.Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Vila Rica, 30 de maio de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto O referido é verdade e dou fé Vila Rica, 20 de junho de 2018 

Maria da Glória Fausto da Silva

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010066-74.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MORAIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, 
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impulsiono os autos, com a finalidade de intimar os patronos das partes de 

todo teor da sentença proferida, cujo dispositivo segue a seguir transcrito: 

Ante o exposto e por tudo mais que constam nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE do pedido exordial, em consequência, com arrimo no que 

dispõe o inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, e extinto o 

processo, com resolução do mérito.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.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Gláucia 

Águeda da Silva MagalhãesJuíza LeigaVistos etc.HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95.Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Vila Rica, 12 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e 

SilvaJuiz de Direito O referido é verdade e dou fé. Vila Rica, 20 de junho 

Maria da Glória Fausto da Silva Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010066-74.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MORAIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar os patronos das partes de 

todo teor da sentença proferida, cujo dispositivo segue a seguir transcrito: 

Ante o exposto e por tudo mais que constam nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE do pedido exordial, em consequência, com arrimo no que 

dispõe o inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, e extinto o 

processo, com resolução do mérito.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.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Gláucia 

Águeda da Silva MagalhãesJuíza LeigaVistos etc.HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95.Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Vila Rica, 12 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e 

SilvaJuiz de Direito O referido é verdade e dou fé. Vila Rica, 20 de junho 

Maria da Glória Fausto da Silva Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010066-74.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MORAIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar os patronos das partes de 

todo teor da sentença proferida, cujo dispositivo segue a seguir transcrito: 

Ante o exposto e por tudo mais que constam nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE do pedido exordial, em consequência, com arrimo no que 

dispõe o inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, e extinto o 

processo, com resolução do mérito.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.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Gláucia 

Águeda da Silva MagalhãesJuíza LeigaVistos etc.HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95.Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Vila Rica, 12 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e 

SilvaJuiz de Direito O referido é verdade e dou fé. Vila Rica, 20 de junho 

Maria da Glória Fausto da Silva Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010066-74.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MORAIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar os patronos das partes de 

todo teor da sentença proferida, cujo dispositivo segue a seguir transcrito: 

Ante o exposto e por tudo mais que constam nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE do pedido exordial, em consequência, com arrimo no que 

dispõe o inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, e extinto o 

processo, com resolução do mérito.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.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Gláucia 

Águeda da Silva MagalhãesJuíza LeigaVistos etc.HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95.Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Vila Rica, 12 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e 

SilvaJuiz de Direito O referido é verdade e dou fé. Vila Rica, 20 de junho 

Maria da Glória Fausto da Silva Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010087-84.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRA PRICILLA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (ADVOGADO)

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar os patronos das partes de 

todo teor da sentença proferida, cujo dispositivo segue a seguir transcrito: 

“Ante o exposto, opino pela DECRETAÇÃO da revelia do reclamado sem 

os efeitos que dela se espera e pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

contida na peça inicial.Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se”. 

Cumpra-se.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza LeigaVistos etc.HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95.Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Vila Rica, 21 de fevereiro de 2018. O referido é verdade e dou fé. 

Vila Rica, 20 de junho de 2018. Maria da Glória Fausto da Silva Gestora 

Judiciária
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010087-84.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRA PRICILLA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (ADVOGADO)

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar os patronos das partes de 

todo teor da sentença proferida, cujo dispositivo segue a seguir transcrito: 

“Ante o exposto, opino pela DECRETAÇÃO da revelia do reclamado sem 

os efeitos que dela se espera e pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

contida na peça inicial.Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se”. 

Cumpra-se.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza LeigaVistos etc.HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95.Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Vila Rica, 21 de fevereiro de 2018. O referido é verdade e dou fé. 

Vila Rica, 20 de junho de 2018. Maria da Glória Fausto da Silva Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000004-94.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WORLD CEL - Assistência Técnica e Acessórios (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GALENO NUNES FERREIRA OAB - MT0017115A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar os patronos das partes de 

todo teor da sentença proferida, cujo dispositivo segue a seguir 

transcrito:"Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

contida na peça inicial.Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.Intimem-se. 

Cumpra-se.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva MagalhãesJuíza Leiga Vistos etc.HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95.Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Vila Rica, 06 de março de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e 

SilvaJuiz de Direito. O referido é verdade e dou fé. Vila Rica, 20 de junho 

de 2018. Maria da Glória Fausto da Silva Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000005-79.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL BARBOSA VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar os patronos das partes de 

todo teor da sentença proferida, cujo dispositivo segue a seguir transcrito: 

“Assim, por lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.Pelas razões 

acima expostas, opino pelo INDEFERIMENTO da petição Inicial e via de 

consequência, julgando EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, 

com amparo nos artigos 322, 324, 330, inciso I e art. 485, inciso I, todos, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários 

por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95).Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito 

para apreciação e posterior homologação.Gláucia Águeda da Silva 

MagalhãesJuíza LeigaVistos etc.HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95.Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Vila Rica, 06 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito O referido é verdade e dou fé. Vila Rica, 20 de junho de 

2018. Maria da Glória Fausto da Silva Gestora Judiciária -

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 13814 Nr: 995-76.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Junior Chagas Cardoso, JOEL 

FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao requerido para intimá-lo da 

devolução da carta precatória de citação do denunciado à lide com 

deligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 42580 Nr: 635-34.2016.811.0035

 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: MNW, JWS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Ferraz dos Sants - 

OAB:42657

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao advogado Quênesse Dyogo 

do Carmo, OAB/MT-10.286, em atendimento ao petitório de Ref.51

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 45350 Nr: 1746-53.2016.811.0035

 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 Marcio da Mata Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em termos de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33955 Nr: 51-35.2014.811.0035

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Santos Barbosa, MARCOS HENRIQUE 

SILVA ARAÚJO, JAILSON SOUSA OLIVEIRA JUNIOR, EMÍLIO MODEL DA 

SILVA, MARCIO ANDRÉ MOISINHO DA SILVA, PAULO RICARDO PRADO 

SILVA, JOSÉ FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ BOLZAN AMARAL - 

OAB:OAB/SP 287.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martins Sorna - 

OAB:19.693

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la 

das cartas de citação devolvidas às fls.172/176.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 54355 Nr: 505-73.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTÃO, 

WILKER JHONYTANN RIBEIRO DA SILVA, VANDERSON PEREIRA DE 

SOUZA, BRUNO DE MOURA AMANCIO, VINICIUS ALVES CORREIA 

BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:, Getúlio Baldoino da Silva Terra 

Júnior - OAB:15193, JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:10364-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao advogado Dr.Getúlio 

Baldoino da Silva Terra Júnior, OAB/MT-15.193, para intimá-lo do inteiro 

teor da decisão de Ref.70, em especial da designação de audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 28/06/2018 às 13h:30min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010345-49.2010.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA ALVES DE MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono o presente feito 

para intimar a parte exequente, na pessoa do patrono, para se manifestar 

sobre a Impugnação ao Cumprimento de Sentença acostado no Id. 

6968337, no prazo de 15 dias. Alto Garças, 20 de junho de 2018. 

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-51.2011.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

WEIDY RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Intime-se o reclamado para que se manifeste sobre o petitório 

ID 7329435, no prazo 05(cinco) dias, consignando que seu silêncio será 

entendido como anuência. Após, com a manifestação, tornem-me 

conclusos para deliberações pertinentes ao caso. Às providências. 

________________________________________ LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-51.2011.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

WEIDY RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Intime-se o reclamado para que se manifeste sobre o petitório 

ID 7329435, no prazo 05(cinco) dias, consignando que seu silêncio será 

entendido como anuência. Após, com a manifestação, tornem-me 

conclusos para deliberações pertinentes ao caso. Às providências. 

________________________________________ LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010014-28.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA GONCALVES GOUVEIA (EXECUTADO)

 

SENTENÇA. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. A parte promovente, embora devidamente intimada para 

manifestação (ID 11100602), se manteve inerte, conforme demonstrado no 

ID 12795380. Assim, tendo em vista que a parte autora devidamente 

intimada para proceder com o prosseguimento do feito, quedou-se inerte, 

conforme certificado no ID 12795380, EXTINGO O PROCESSO sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46385 Nr: 347-41.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVdS, MAVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, JOÃO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - 

OAB:358143

 Código: 46385

DESPACHO

Considerando as férias do Promotor de Justiça titular desta Comarca, e a 

impossibilidade de comparecimento de seu substituto legal, conforme 

Ofício nº 435/2018/PJAT, redesigno a audiência para o dia 31 de julho de 

2018, às 13hs:15min (MT).

Procedam-se as comunicações e intimações necessárias com urgência.

Alto Taquari/MT, 15 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15381 Nr: 923-54.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S-PdCL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000149-84.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON DE MORAIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO ALVES CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 16/08/2018, às 13h15 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 20 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-69.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CELSO WIECHINIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 16/08/2018, às 13h30 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 20 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-54.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CELSO WIECHINIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 16/08/2018, às 13h45 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 20 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000147-51.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AMERICO DO NASCIMENTO OAB - SP125861 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Número do Processo: 

1000147-51.2017.8.11.0092, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]. 

REQUERENTE: JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES - EPP 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI Joyce Caroline da Conceição 

Confecções - EPP ajuizou Ação de Cobrança em face do Município de Alto 

Taquari-MT, devidamente qualificados. A parte autora requereu a 

homologação do pedido de renúncia ao direito material em que se funda a 

presente ação. A parte requerida se manifestou favorável pelo pedido. 

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a presente renúncia, decidindo a lide com RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea c, do Novo Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às 

anotações e baixas necessárias, arquivem-se estes autos, 

independentemente de nova determinação. P.I Alto Taquari/MT, 21 de 

março de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37455 Nr: 210-93.2012.811.0084

 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 dos Reis de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - 

OAB:8583-A/MT, Márcio José Negrão Marcelo - OAB:278108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Vistos, Ante ao exposto, nos termos do artigo 490, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE, o pedido formulado por Maria dos Reis de Souza 

Silva e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos 

seguintes termos: a) A IMPLANTAR o beneficio de aposentadora rural por 

idade, desde a efetiva entrada do requerimento administrativo (20/07/2016 

– fls. 149/149-v), com renda mensal de 01 (um) salário mínimo. b) A 

efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de pensão 

por morte, desde o requerimento administrativo (20/07/2016 – fls. 

149/149-v), até a data de suas efetivas implantações, devendo incidir 

juros e mora, a partir da citação (Súmula nº 204, do STJ), de 1% a.m., nos 

termos da Lei n° 11.960/2009, e correção monetária pelos índices desde o 

vencimento de cada parcela; 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).DEIXO de condenar o requerido no 

pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da 

Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual 
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nº 7.603/01). Por força do item 6.17.1.1 da CNGCJ, DECLARO: I) Nome da 

segurada – Maria dos Reis de Souza Silva; II) Benefício concedido – 

Aposentadoria Rural Por Idade; III) Renda mensal atual - Renda mensal de 

um salário mínimo nacional; IV) Data de início do benefício – DIB – Protocolo 

do pedido administrativo (20/07/2016 – fls. 149/149-v); 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49856 Nr: 551-80.2016.811.0084

 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: JJdFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAELA ANDRADE ZACARIAS 

- OAB:20421/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim 

de decretar o divórcio do casal JANDIRA JOSE DE FREITAS ZACARIAS e 

ALTAIR FERNANDES ZACARIAS. Em consequência, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil.

Custas, despesas e honorários pela parte requerida, os últimos arbitrados 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do Novo 

Código de Processo Civil. Contudo, considerando tratar-se de réu revel 

citado por edital e assistido por curador especial, fica dispensado do 

pagamento.

Transitada em julgado esta sentença, EXPEÇA-SE mandado de averbação 

ao Cartório de Registro Civil da Comarca de São João do Ivaí, Distrito de 

Ubaúna – PR.

Igualmente após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE certidões de 

honorários advocatícios em favor das advogadas nomeadas para atuar 

nos autos em (02 URH), nos termos da Tabela OAB/MT.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36152 Nr: 408-04.2010.811.0084

 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: Claudinei Fernandes Modesto, Sonia Pereira da Silva 

Modesto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A - Integração, Desenvolvimento e 

Colonização, EVANIR RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Núcleo Apiacás, Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, 

para DECLARAR, em favor dos autores Claudinei Fernandes Modesto e 

Sonia Pereira da Silva Modesto, a AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO do imóvel 

urbano situado no Lote nº 09 da Quadra 5, Setor SW1-C, Bairro Primavera, 

com a área de 525,00m², Registrado no 1º Serviço Notorial e Registral de 

Alta Floresta/MT, Livro nº 2-B, Matricula nº 477 (fls. 19/51). Essa sentença 

servirá de título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de 

Imóveis dessa Comarca. DEIXO de condenar a parte requerida nas verbas 

de sucumbência, uma vez que não opôs resistência à pretensão deduzida 

na petição inicial: Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado e expedido o respectivo MANDADO para a transcrição 

(devendo a Secretaria de Vara encaminhar ao Sr. Registrador Público 

cópias dos documentos de fls. 19/20, a fim de que seja DESMEMBRADA a 

matrícula para registro em nome da parte autora comunicando-se, ainda, 

que se trata de Justiça Gratuita), AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32811 Nr: 438-78.2006.811.0084

 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: Luiz Fernando Bozeli, Adriana Candida Américo Bozeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abel Kceniuk., Maria Denzer Kceniuk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER OLIVEIRA NAVARRO 

- OAB:16937-B

 Vistos, É o relatório necessário. Decido. Em que pese o fato dos avisos 

de recebimentos acostados às fls. 292/293, apontarem a ausência de 

intimação, entendo que cumpre às partes atualizar o respectivo endereço 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva. As partes bem 

como os advogados têm, portanto, a obrigação de manter endereço 

atualizado no processo, para efeito de intimação dos atos processuais. A 

consequência para a ausência desta comunicação está prevista no art. 

274, parágrafo único, do CPC/2015: Art. 274-paragrafo único: 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Pois 

bem, ante a inércia dos requerentes no sentido de manter seus endereços 

atualizados, não promovendo dessa forma os atos e as diligencias que lhe 

foram incumbidas no despacho de fls. 287, entendo que o presente caso 

importaria em julgamento sem resolução de mérito por abandono da causa 

de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil. Por oportuno, 

observo que no presente caso ouve apresentação de contestação pelos 

requeridos às fls. 37/46, tornando imprescindível o requerimento dos 

mesmos para a extinção do feito conforme art. 485, § 6º, bem como pela 

Súmula 240 do STJ, haja vista que os mesmos também têm interesse na 

composição do litígio. Diante disso, INTIMEM-SE os requeridos para se 

manifestarem no prazo de 10 dias, com fundamento no artigo 485 § 6º, do 

Código de Processo Civil. Após, transcorrido o prazo, certifique e volte 

concluso. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55715 Nr: 917-51.2018.811.0084

 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: Sindicato Rural de Apiacás, Julio César dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de alvará judicial ajuizado por SINDICATO RURAL DE 

APIACÁS, representado pelo Presidente JULIO CESAR DOS SANTOS, 

para a realização do evento da 13º EXPOAP, a se realizar nos dias 05 á 

08 de julho de 2018, no Parque de Exposições do Município de Apiacás, 

localizado na Avenida 1º de maio, s/nº, Bairro Primavera, cidade de 

Apiacás-MT, com inicio previsto ás 19h00min e termino ás 05h00min do dia 

09/07/2018.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Os eventos envolvendo crianças e adolescentes necessitam sempre de 

um critério rigoroso por parte do Poder Judiciário para que não paire, em 

relação a eles, nenhuma intranquilidade de ordem social e moral, 

principalmente quando a aglomeração de pessoas se mostra patente. 

Deve ser ressaltado, ainda, que á criança e ao adolescente deve ser 

colocado á disposição uma forma de lazer que lhes proporcione 

segurança.

De fato, não compete ao Poder Judiciário autorizar, ou não, a realização 

de eventos ou festas, uma vez que tal atribuição está afeta ás 

autoridades administrativas competentes, na forma da legislação vigente, 
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no âmbito do Poder Executivo local. Assim, cabe ao juízo da Infância e 

Juventude apreciar tão somente a questão da entrada e permanência de 

menores no local do evento.

Pois bem.

Por todo o exposto, e por tudo que dos autos consta, considerando os 

documentos juntados pelo autor, DEFIRO o pedido de alvará pleiteados nos 

autos, para autorizar a realização da festividade mencionada na petição 

inicial, devendo, todavia, ser observada rigorosamente a Portaria 

011/2009-DF deste Juízo, principalmente no que concerne á permanência 

de menores de 18 (dezoito) anos, desacompanhados dos pais, 

responsável legal ou pessoa maior por eles expressamente autorizados, 

bem como quanto á proibição da venda de bebidas alcoólicas para 

menores de 18 (dezoito) anos, nos termos dos Capítulos IV e VI, artigos 

4º, 5º e 7º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55493 Nr: 775-47.2018.811.0084

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm de Ass do Vale do 

Juruena - Sicredi Univales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATUZALEM RODRIGUES CARVALHO & CIA 

LTDA, Matuzalem Rodrigues Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI 

UNIVALES – MT/RO em face de MATUZALEM RODRIGUES CARVALHO & 

CIA LTDA ME e MATUZALEM RODRIGUES CARVALHO, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

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 quinze (15) dias para o cumprimento 

e o pagamento de honorários de cinco por cento (5%) 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 quinze (15) 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 

quinze (15) dias (CPC/2015, art. 702, § 5º).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54080 Nr: 2156-27.2017.811.0084

 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: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A-MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito 

na inicial. A peça inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive 

cópia do contrato assinado entre as partes, sendo que as custas iniciais 

foram recolhidas.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido liminar, no entanto, a citação do 

requerido e apreensão do bem restou infrutífera, conforme certidão do 

Oficial de Justiça.

o feito foi impulsionado para proceder a intimação da parte autora, para se 

manifestar nos autos no prazo de 10 dias.

Na Ref. 26 a parte autora se manifestou, pleiteando pela consulta no 

sistema Bacenjud e Infojud com a finalidade de apurar o endereço atual da 

parte requerida.

È o relato do necessário.

Indefiro o pedido retro, pois o autor não trouxe aos autos nenhum 

comprovante de que realizou diligências para a obtenção do endereço do 

representante legal da Ré, assim, intime-se a parte autora via DJE para 

informar nos autos o endereço exato do requerido, no prazo de 05 dias 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35198 Nr: 139-96.2009.811.0084

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismail Jorge de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:18071-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 respeitado 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(fls. 

89) para dar prosseguimento ao feito o autor se quedou inerte, restando 

tal situação consolidada (certidão de fl. 90), 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. Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO o presente feito proposto pelo Banco Finasa S/A em face de 

Ismail Jorge de Barros, 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.: 55129 Nr: 566-78.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO AGENOR COLOMBO JUNIOR, Clara Kuniko 

Kobayashi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldair José dos Santos, Rosângela de 

Medeiros Colodel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Castro de Melo - 

OAB:14.529, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449, Murilo Castro 

Melo - OAB:11.449
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais razões:

 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 2) INDEFIRO a tutela pretendida.

 3) DETERMINO que a secretaria providencia o agendamento da audiência 

de conciliação junto à conciliadora desta Comarca.

 4) CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra designada, 

devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, Defensor 

Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 dias da data supra 

designada (CPC/2015, art. 334), .

 4.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré tenha 

desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015.

 4.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado 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.

 4.3) CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação que, caso não haja 

autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a 

contar da data da audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para 

apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados na inicial (CPC/2015, art. 344).

 5) INTIMEM-SE os requerentes, na pessoa de seu(sua) advogado(a) 

(CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à 

audiência supra designada, consignando ser obrigatória a presença de

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47771 Nr: 184-90.2015.811.0084

 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: Lindalva Giroto Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, MAURICIO DE 

CARVALHO - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

demandante, extinguindo a ação, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Nada sendo requerido em 15 dias, certique-se o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas, dada à gratuidade de justiça.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47772 Nr: 185-75.2015.811.0084

 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: Josias Pereira de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

demandante, extinguindo a ação, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido em 15 dias, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas, dada à gratuidade de justiça.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54242 Nr: 2266-26.2017.811.0084

 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: Sebastiana de Jesus Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE AMARAL DE LIMA 

GARCIA - OAB:17578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:

1) 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.

2) CONCEDO A tutela antecipada, vindicada determinando que a empresa 

Ré providencie a exclusão do nome da Autora dos cadastros da de 

Serviço de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA e demais órgãos de 

restrição ao crédito que porventura tenha registrado os referentes 

débitos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento 

de multa que arbitro no valor de R$ 500 (quinhentos reais), bem como para 

que a parte requerida abstenha-se de descontar qualquer valor do 

benefício da parte autora, referente aos contratos de empréstimo nº 

7188662806, 717999025, 718663390 e 717992667.

Cite-se a Ré para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 

(quinze) dias, alertando-a quanto aos efeitos da revelia (artigos 285 e 319 

do CPC), devendo esta, na mesma oportunidade, ser intimada para o 

cumprimento desta decisão.

O pedido de inversão do ônus da prova será apreciado em momento 

oportuno.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Apiacás/MT, 18 de junho de 2018.

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48204 Nr: 433-41.2015.811.0084

 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 Costa Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider - DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931, André Muniz Ribeiro - 

OAB:16325/MT, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A MT

 Vistos.

Analisando detidamente os presentes autos, verifico que a parte autora 

possui domicílio na cidade de Alta Floresta-MT (Rua Machado de Assis, 

n°48, Bairro Setor Pioneiro, Cep: 78580-000), no entanto o acidente que 

ensejou a propositura da presente demanda ocorreu nesta Comarca de 

Apiacás-MT, conforme boletim de ocorrências acostado aos autos.

Pois bem, o autor tem a faculdade de propor a ação para o recebimento do 

seguro DPVAT no foro do seu próprio domicílio, do local do acidente ou, 

ainda, do domicílio do réu, assim, embora, o Autor tenha escolhido foro 

que não coincide com o seu domicílio, a competência, no caso, é relativa

Nesse sentido:

"ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 

1012311-33.2017.8.11.0000 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

INCOMPETÊNCIA RELATIVA – TERRITÓRIO – FACULDADE DO AUTOR 

ESCOLHER O FORO – SÚMULA 540/STJ - IMPOSSIBILIDADE DE 

DECLARAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – SÚMULA 33/STJ – 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.“Na ação de cobrança do 

seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do 

seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu.” (Súmula 

540, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)A 

incompetência relativa não pode ser declinada de ofício pelo julgador, em 

conformidade com o enunciado da Súmula 33 do STJ.
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 GUIOMAR TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no 

DJE 07/05/2018)".

Assim, INTIME-SE a parte requerente para se manifestar a respeito, 

indicando o local/território onde deseja que a ação prossiga 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e façam CONCLUSOS para deliberação 

necessária.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52078 Nr: 692-65.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FTRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA - OAB:19588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por essa razão:

 1) INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerente .

2) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, 

PROCEDER ao recolhimento das custas e taxas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigos 321, parágrafo único e 330, inciso IV, 

ambos do CPC/2015).

2.1) Em consequência, RETIFIQUE-SE a autuação dos autos tocante a 

opção de gratuidade da justiça.

 3) Após decorrido o prazo assinalado no item “2”, com, ou sem 

atendimento, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação.

 CUMPRA-S

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000054-15.2017.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ELIZALDO CASTILHO DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI OAB - MT4931/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE IZABEL ELOI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000054-15.2017.8.11.0084 EXEQUENTE: FRANCISCO ELIZALDO 

CASTILHO DE MOURA EXECUTADO: SALETE IZABEL ELOI Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, na forma da lei. Observa-se dos autos que a parte 

autora, manifestou-se pela desistência da ação, conforme certidão 

constante na movimentação ID nº 10143860. Com efeito, em sede de 

Juizados Especiais, o pedido de desistência da ação independe de 

anuência da parte reclamada, ainda que já citada. Neste contexto, dispõe 

o Enunciado 90 do Fonaje: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. 

Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e regulares efeitos, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte reclamante, 

e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem exame do 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Arquive-se sem necessidade de intimar o Autor ou o 

Requerido. (art. 51, § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-05.2017.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

VILCELES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS DECISÃO Numero do Processo: 

1000087-05.2017.8.11.0084 REQUERENTE: VILCELES GONCALVES 

REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos. Considerando as 

informações requisitadas por meio de despacho-ofício, referente ao 

M a n d a d o  d e  S e g u r a n ç a  M a n d a d o  d e  S e g u r a n ç a 

1000357-38.2017.8.11.9005 tendo como Impetrante: GUILHERME LINARES 

NOLASCO, INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO. Determino o 

sobrestamento do presente feito, até ulterior deliberação judicial. Às 

providências. Apiacás-MT, 29 de novembro de 2017. Tibério de Lucena 

Batista Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-80.2018.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA RIBEIRO DA LUZ GHIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O BENANTE - EPP (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000028-80.2018.8.11.0084; Valor causa: R$ 

35.916,53; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[TRANSPORTE AÉREO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: CINTIA RIBEIRO DA LUZ GHIOTTO Parte Ré: 

REQUERIDO: O BENANTE - EPP, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT, AZUL LINHAS AEREAS O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria, na qualidade de advogado da 

Promovente, para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. APIACÁS , 20 de junho de 

2018. Atenciosamente, JUDITE ANSCHAU Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, 977, CENTRO, APIACÁS - MT - CEP: 78595-000 - 

TELEFONE: (66) 35931501

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-96.2017.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

POTENZA-INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (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):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS DESPACHO Processo: 

1000068-96.2017.8.11.0084. REQUERENTE: POTENZA-INDUSTRIA, 

COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que não há comprovação do 

cumprimento da tutela de urgência deferida, assim, intime-se a parte 

requerida para que no prazo de 10 dias traga aos autos prova do 
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cumprimento da decisão de tutela em liminar. Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE, após, concluso para sentença. APIACÁS, 20 de junho de 

2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Comarca de Araputanga

Portaria

PORTARIA N.º 24/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de sua competência legal,

 CONSIDERANDO o dispositivo legal da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria – CNGC – Cap. 1, Seção 7, que regulamenta o plantão 

judiciário;

 RESOLVE:

I) ESTABELECER a escala de plantão para os finais de semana e feriados 

do mês de Julho/2018 das 13:00 às 17:00 horas, os servidores abaixo 

relacionados:

Servidores Dias Servidor (es) Plantonista Telefone

 01 João Henrique (65) 99285 7971

 07 e 08 Keyla Maria Pains de Oliveira (65) 99285 7971

 14 e 15 Eliete Maria Mendes de Oliveira Henrique (65) 99285 7971

 21 e 22 Marta Ferreira Santos de Paula (65) 99285 7971

 28 e 29 Flávia Gonzaga de Freitas (65) 99285 7971

Oficial de Justiça 01 Cristiane Pereira Nunes Pereira (65) 99992 3350

 07 e 08 Roberto Carlos Ribeiro dos Santos (65) 99623 7199

 14 e 15 Marcilio da Silva Seba (65) 99927 4843

 21 e 22 Gilson Meira dos Santos (65) 99955 3612

 28 e 29 Roberto Carlos Ribeiro dos Santos (65) 99623 7199

Juiz 01 Alethea Assunção Santos (65) 999101011

 07 e 08 Ramon Fagundes Botelho (65) 996284620

 14 e 15 Edana Ederli Coutinho (65) 996287867

 21 e 22 José Eduardo Mariano (66) 999181669

 28 e 29 Renato José de Almeida Costa Filho (65) 3261 1273

 Cumpra-se, cientificando os servidores supra mencionados.

 Araputanga - MT, 20 de junho de 2018.

 Renato José de Almeida Costa Filho

 Juiz de Direito - Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20289 Nr: 1308-96.2008.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDdC, KHCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline Oliveira da Silva de 

Matos - OAB:MT-8310-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALICE BERNARDETE 

PARRA MERINO, para devolução dos autos nº 1308-96.2008.811.0038, 

Protocolo 20289, 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.: 54295 Nr: 1673-77.2013.811.0038

 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: Ivo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o fim 

de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 18.972,79 (dezoito mil, 

novecentos e setenta e dois centavos e setenta e nove centavos) e 

homologar o débito total de R$. 59.991,78 (cinquenta e nove mil, 

novecentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos), sendo R$. 

55.864,70 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e 

setenta centavos) para a parte autora e R$. 4.127,08 (quatro mil, cento e 

vinte e sete reais e oito centavos) em relação aos honorários 

sucumbenciais, com data base 6/2017.Condeno a parte impugnada – 

NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput - no pagamento das taxas, custas e 

despesas do processo existentes, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

diferença cobrada em excesso/proveito econômico obtido, considerando o 

grau de zelo do profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a 

natureza e a importância da causa previdenciária, o trabalho realizado 

pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância 

da parte adversa – NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, 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.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59776 Nr: 237-15.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Candida Ponde

 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 PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68418 Nr: 1133-24.2016.811.0038

 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: Rubens Penha Luis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirtes Gisella Biacchi Belle - 

OAB:9714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO com pedido de 
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ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA - NCPC, arts. 300 e ss. -, ajuizada por RUBENS 

PENHA LUIS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), oriunda do 1º 

Juizado Especial Federal Adjunto - Subseção Judiciária de Cáceres-MT, 

em virtude de declínio de competência.

Considerando que, em caso de declínio de competência, os efeitos de 

decisão proferida pelo juízo incompetente serão mantidos até que outra 

seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente – NCPC, art. 64, §4º -, 

RATIFICO os atos processuais já praticados nos autos e DETERMINO a 

intimação da parte autora para que apresente impugnação à contestação.

Após, DETERMINO a intimação das partes para que especifiquem, no 

prazo de 10 (dez) dias, as provas que pretendam produzir, esclarecendo 

se desejam 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 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.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-89.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000153-89.2018.8.11.0038 REQUERENTE: IRINEU BARBOZA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA – CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como 

partes IRINEU BARBOZA DA SILVA e ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que, entre outros, aquela requer in 

initio litis e inaudita altera parte a suspensão da fatura. Narra que a parte 

reclamada recebeu uma fatura com valor superior aos gastos mensais 

comuns, sob a informação de que tinha uma adulteração na unidade 

consumidora da reclamante e os valores superiores era em relação à 

diferença dos meses de 3/2018 e 4/2018. Relata que o reclamante é 

vendedor de bebidas e a economia se deu em decorrência do término dos 

períodos festivos – natal, reveillon, carnaval –, razão pela qual as vendas 

caem, não sendo necessário o uso constante de freezers. Declara ainda 

que o lacre da unidade consumidora não foi violado, o que demonstra a 

inexistência de fraude no medido de consumido de energia elétrica, razão 

pela qual, não fez uso de fraude para economizar 708kwh (setecentos e 

oito kilowatts hora). É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do 

pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível o nome, a 

qualificação e o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta e o objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - consumidor 

e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Ademais, por ser hipótese de 

relação de consumo e, igualmente, presentes os requisitos 

caracterizadores da legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da 

parte autora, segundo as regras ordinárias de experiências, para trazer 

provas outras e, ainda, verossimilhança de suas alegações apresentadas. 

Essa tem fundamento na necessidade de estabelecer o equilíbrio da 

relação jurídica entre as partes no processo civil, motivo pelo qual não há 

alegar inobservância ao princípio da isonomia entre essas, pois tem o 

consumidor o direito à facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a 

inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos e necessário. 

O Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e, portanto, há possibilidade 

de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do 

processo anterior àquela em que normalmente seriam produzidos – 

sentença -, aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 

275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis 

à concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo – periculum in mora. Não obstante, quando a 

tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, art. 273, §2º/NCPC, 

art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade 

de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave. A 

verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – 

fumus boni iuris - está configurada pelo fato da provável futura 

declaração da ausência de fraude no medidor de consumo de energia 

elétrica ou porque não se mostra possível a supressão/suspensão como 

forma de recebimento de crédito pretérito decorrente de eventual 

irregularidade, bem como o periculum in mora, uma vez que suspensão no 

fornecimento causa prejuízos. Adulterar o controlador de energia elétrica 

é crime tipificado no artigo 155, §3º, do CP e cabe ao proprietário da 

unidade consumidora por ele adulterada realizar o ressarcimento à 

fornecedora que sofreu o dano, contudo, cabe ao reclamado proceder a 

perícia no local para comprovar a atitude fraudulenta, bem com cientificar 

o consumidor que seu abastecimento será rompido, descrevendo os 

motivos. As empresas responsáveis pela entrega do produto em questão 

devem se atentar em comprovar as ilegalidades em aparelhos 

responsáveis pelo controle de consumo, fazendo-o respaldado por laudo 

técnico e não simplesmente fazê-lo por análise em economia mensal, haja 

vista que a diversos motivos para baixar os gastos elétricos de uma 

residência/comércio. O corte no fornecimento de energia elétrica não pode 

ser usado como meio coercitivo para pagamento de débito decorrente de 

suposta violação do medidor de consumo. Logo, se a concessionária de 

energia elétrica pretende realizar a cobrança de dívida pretérita, deve se 

valer das vias adequadas para cobrar eventual diferença apurada no 

consumo de energia elétrica. Confira os seguintes julgados: 

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS 

ANTIGOS E JÁ CONSOLIDADOS. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. 1. 

A "concessionária não pode interromper o fornecimento de energia 

elétrica por dívida relativa à recuperação de consumo não-faturado, 

apurada a partir da constatação de fraude no medidor, em face da 

essencialidade do serviço, Fl. 3 de 7 QUARTA CÂMARA CÍVEL REEXAME 

NECESSÁRIO Nº 18053/2012 - CLASSE CNJ - 199 - COMARCA DE 

ITIQUIRA posto bem indispensável à vida. Entendimento assentado pela 

Primeira Turma, no julgamento do REsp n.º 772.489/RS, bem como no 

AgRg no AG 633.173/RS" (AgRg no REsp 854002/RS, 1ª Turma, Min. Luiz 

Fux, DJ de 11.06.2007).2. Recurso especial a que se nega provimento.” 

(STJ - REsp 819004 – 1ª Turma – Relator Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI - Data do Julgamento -04/3/2008 - Data da Publicação/Fonte DJ 

17.03.2008 p. 1). “RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. ANÁLISE. 

NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO. 

VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 4. A 

suspensão do fornecimento de energia elétrica pressupõe o 

inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, de modo 

que inviável o corte do abastecimento em razão de débitos antigos, em 

relação aos quais a companhia deve utilizar-se dos meios ordinários de 
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cobrança. Precedentes da Corte, q.v., verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. 

Recurso especial parcialmente conhecido, e nesta extensão, não provido.” 

(STJ - REsp 992800 / RS RECURSO ESPECIAL 2007/0159250-1 – Rel. Juiz 

Convocado do TRF 1ª Região, Dr. Carlos Fernando Mathias – Segunda 

Turma – j. 13-5-2008 – DJE 29-5-2008). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA JUDICIALMENTE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL REsp 

708176 / RS . 1. Consoante decisão deste Superior Tribunal de Justiça, é 

ilegal a interrupção do fornecimento de energia elétrica nos casos de 

dívidas contestadas em Juízo, decorrentes de suposta fraude no medidor 

do consumo de energia elétrica. O corte configura constrangimento ao 

consumidor. 2. Recurso especial provido para determinar a religação da 

energia elétrica.” ( STJ - REsp 1026639 / Fl. 4 de 7 QUARTA CÂMARA 

CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO Nº 18053/2012 - CLASSE CNJ - 199 - 

COMARCA DE ITIQUIRA SP RECURSO ESPECIAL 2008/0017413-8 – Rel. 

Juiz Convocado do TRF 1ª Região, Dr. Carlos Fernando Mathias - Segunda 

Turma – j. 17-4-2008 – DJE 13-5-2008). “PROCESSO CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. FRAUDE NO MEDIDOR. PERÍCIA UNILATERAL. DÍVIDA 

CONTESTADA JUDICIALMENTE. ILEGALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 

[...]. 4. Contestada em juízo dívida apurada unilateralmente e decorrente de 

suposta fraude no medidor do consumo de energia elétrica, há ilegalidade 

na interrupção no fornecimento de energia elétrica, uma vez que esse 

procedimento configura verdadeiro constrangimento ao consumidor que 

procura discutir no Judiciário débito que considera indevido. 5. ‘Tornado o 

débito litigioso, o devedor não poderá sofrer nenhuma retaliação por parte 

do credor’ (AgA 559.349/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 

10.05.04). 6. Recurso especial conhecido em parte e não provido.” ( STJ - 

REsp 975314 / RS RECURSO ESPECIAL 2007/0185015-0 - Ministro Castro 

Meira – Segunda Turma - j. 20-9-2007 - DJ 04-10-2007 - p. 229). A 

concessionária de serviço público, ora reclamada, deve demonstrar o 

atendimento integral da normatização do setor, especificamente o disposto 

no Capítulo XI – Dos Procedimentos Irregulares -, já que, nas hipóteses em 

que houver a “necessidade de retirada do medidor ou demais 

equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega do 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para a realização da avaliação técnica” - Res. ANEEL n. 

414/2010, art. 129, § 5º -, bem como “deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado” - Res. ANEEL n. 414/2010, art. 129, § 7º -, ônus 

probatório da fornecedora e que não se desincumbiu no processo – CPC, 

art. 333, II/NCPC, art. 373, II c/c Lei n. 8.078/90, art. 6º, VIII. O consumidor 

somente é responsável por danos causados aos equipamentos de 

medição externa nos casos de ação comprovada que lhe possa ser 

imputava ou quando instalados no interior de sua propriedade, hipótese em 

que figura na qualidade de depositário a título gratuito e responde pela 

custódia dos equipamentos de medição - Res. ANEEL n. 414/2010, art. 

167, IV e parágrafo único -, assim como o custo administrativo incorrido 

com a realização da inspeção in loco, cobrado pela reclamada, 

adicionalmente, somente se aplica naqueles casos em que responsável o 

consumidor ou essa for comprovadamente a ele atribuída - Res. ANEEL n. 

414/2010, art. 131, caput e parágrafo único. Não bastasse isso, a 

exigência da forma utilizada pela reclamada - Res. ANEEL n. 414/2010, art. 

130, III, e art. 131 – é permitida para proceder à recuperação da receita 

quando comprovado o procedimento irregular, o que deve demonstrar a 

reclamada – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II c/c Lei n. 8.078/90, art. 6º, 

VIII -, não na hipótese em que o equipamento de medição supostamente 

apresentou vício ou ocorreu a redução do consumo por economia. 

Eventual deficiência na medição ou faturamento incorreto, que difere do 

procedimento irregular e ora utilizado, seja por falha no medidor ou em 

demais equipamentos de medição, deve seguir o disposto na Res. ANEEL 

n. 414/2010, arts. 115 e 113. Nesses termos: “APELAÇÃO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. No caso concreto, não se 

trata de irregularidade ou avaria imputável ao autor, e sim de recuperação 

de consumo em razão de faturamento incorreto por defeito no medidor, o 

que resultou em beneficio do consumidor em prejuízo da concessionária. 

Assim, o pagamento do consumo não medido é devido para evitar o 

enriquecimento sem causa, e o faturamento deve ser feito na forma do 

que dispõe os arts. 113 e 115 da Resolução Normativa nº 414/2010, da 

ANEEL, nos termos que agiu a concessionária. RECURSO A QUE SE DÁ 

PROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Apelação Cível Nº 

70064413594, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 14/07/2015). Os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar 

subsistem pela suficiência das provas apresentadas até o momento e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo - CPC, art. 273, §§2º e 4º/NCPC, 

art. 300, § 3º - e até por ocasião do julgamento final do mérito poderá ser 

revogada a decisão e ser possível cessar o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora supracitada. Com essas razões e porque 

presentes os requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss., 

DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA para 

determinar a SUSPENSÃO da FATURA referente do mês 5/2018, no valor 

de R$ 1.694,10 (mil seiscentos e noventa e quatro reais e dez centavos), 

devendo a requerida decotar o valor referente à 708kwh (setecentos e 

oito kilowatts hora) e emitir uma nova fatura para pagamento/adimplemento 

pelo consumidor/reclamante, sob pena de multa cominatória diária/astreinte 

fixada em R$. 50,00 (cinquenta reais), a qual poderá ser majorada na 

hipótese de resistência em cumprir a decisão judicial, sem prejuízo de 

eventual prática e responsabilização por crime de desobediência. Caso 

ainda não realizado de forma automática, DETERMINO que DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a ADVERTÊNCIA 

ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do 

FONAJE. Na intimação por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação 

– art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para 

participar(em) da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Caso não haja acordo, o(s) 

requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena julgamento no estado 

– CNGC, art. 925. O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os 

documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, 

tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 

tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação 

do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos 

Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do 

ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, 

observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, 

conforme o caso” – Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova 

redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o 

necessário. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 19 de junho de 2018 

- 16:22:30. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-57.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU JOSE DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010156-57.2013.8.11.0038 REQUERENTE: ELISEU JOSE DE MACEDO 

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, 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, 19 de junho de 2018 - 19:24:12. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-57.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU JOSE DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010156-57.2013.8.11.0038 REQUERENTE: ELISEU JOSE DE MACEDO 

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 
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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, 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, 19 de junho de 2018 - 19:24:12. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-43.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JULIO DA SILVA MILER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(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. 8010036-43.2015.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO JULIO DA SILVA 

MILER 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 
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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, 19 de junho de 2018 - 19:34:52. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-43.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JULIO DA SILVA MILER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(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. 8010036-43.2015.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO JULIO DA SILVA 

MILER 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, 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, 19 de junho de 2018 - 19:34:52. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-26.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RONI SILVA BORGES 42797330153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGITECNICA ELETRONICA LTDA - ME (REQUERIDO)

OSVALDO CARDOSO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)
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MANDADO DE INTIMAÇÃO Tendo em vista a DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA, INTIMO o requerente para indicar endereço 

para as futuras comunicações do REQUERIDO, Sr. Osvaldo Cardoso 

Junior. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-34.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ARANTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINAIR MAMEDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 20 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: TATIANE APARECIDA DIAS 

SOUZA - MT21724/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: 11/10/2018 Hora: 13:00, no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000243-34.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: CELIO ARANTES DE 

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 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: 8010240-53.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (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. 8010240-53.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO 

XAVIER REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA, ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Visto e bem examinado. Trato 

de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., no prazo 

de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação/alegação de 

omissão e pedidos de efeito suspensivo e modificação da sentença – 

efeito infringente -, razão pela qual DETERMINO a intimação da parte 

embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sobre os embargos opostos, uma vez que seu eventual acolhimento 

implica a modificação da sentença embargada – Lei n. 9.099/1995, art. 48 

e ss. c/c NCPC, art. 1.023, caput e §§. 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 prejuízo disso e porque alega a parte reclamada 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, ora 

embargante, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer junto 

ao DETRAN, pois já realizou o pedido de baixa do gravame junto ao órgão 

administrativo por diversas vezes e sem êxito, assim como diante de 

manifestações outras apresentadas pela correclamada MOTOS MATO 

GROSSO LTDA. e no sentido da dificuldade de realizar o procedimento 

sem a participação do reclamante/autor ou expedição de ofício pelo Poder 

Judiciário ao DETRAN para cumprimento, REVOGO PARCIALMENTE o 

decisum anterior para o fim de SUSPENDER a multa cominatória/astreinte 

de R$. 100,00 (cem reais) por dia – Id. Num. 13283128 -, fazendo-o até o 

julgamento definitivo desses pedidos ou apresentação de proposta de 

acordo/transação das partes sobre isso. Transcorrido o prazo in albis ou 

não, volte-me para análise. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 

de junho de 2018 - 14:44:40. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-53.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (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. 8010240-53.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO 

XAVIER REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA, ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Visto e bem examinado. Trato 

de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., no prazo 

de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação/alegação de 

omissão e pedidos de efeito suspensivo e modificação da sentença – 

efeito infringente -, razão pela qual DETERMINO a intimação da parte 

embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sobre os embargos opostos, uma vez que seu eventual acolhimento 

implica a modificação da sentença embargada – Lei n. 9.099/1995, art. 48 

e ss. c/c NCPC, art. 1.023, caput e §§. 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 prejuízo disso e porque alega a parte reclamada 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, ora 

embargante, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer junto 

ao DETRAN, pois já realizou o pedido de baixa do gravame junto ao órgão 

administrativo por diversas vezes e sem êxito, assim como diante de 

manifestações outras apresentadas pela correclamada MOTOS MATO 

GROSSO LTDA. e no sentido da dificuldade de realizar o procedimento 

sem a participação do reclamante/autor ou expedição de ofício pelo Poder 

Judiciário ao DETRAN para cumprimento, REVOGO PARCIALMENTE o 

decisum anterior para o fim de SUSPENDER a multa cominatória/astreinte 

de R$. 100,00 (cem reais) por dia – Id. Num. 13283128 -, fazendo-o até o 

julgamento definitivo desses pedidos ou apresentação de proposta de 

acordo/transação das partes sobre isso. Transcorrido o prazo in albis ou 
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não, volte-me para análise. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 

de junho de 2018 - 14:44:40. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-53.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (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. 8010240-53.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO 

XAVIER REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA, ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Visto e bem examinado. Trato 

de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., no prazo 

de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação/alegação de 

omissão e pedidos de efeito suspensivo e modificação da sentença – 

efeito infringente -, razão pela qual DETERMINO a intimação da parte 

embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sobre os embargos opostos, uma vez que seu eventual acolhimento 

implica a modificação da sentença embargada – Lei n. 9.099/1995, art. 48 

e ss. c/c NCPC, art. 1.023, caput e §§. 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 prejuízo disso e porque alega a parte reclamada 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, ora 

embargante, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer junto 

ao DETRAN, pois já realizou o pedido de baixa do gravame junto ao órgão 

administrativo por diversas vezes e sem êxito, assim como diante de 

manifestações outras apresentadas pela correclamada MOTOS MATO 

GROSSO LTDA. e no sentido da dificuldade de realizar o procedimento 

sem a participação do reclamante/autor ou expedição de ofício pelo Poder 

Judiciário ao DETRAN para cumprimento, REVOGO PARCIALMENTE o 

decisum anterior para o fim de SUSPENDER a multa cominatória/astreinte 

de R$. 100,00 (cem reais) por dia – Id. Num. 13283128 -, fazendo-o até o 

julgamento definitivo desses pedidos ou apresentação de proposta de 

acordo/transação das partes sobre isso. Transcorrido o prazo in albis ou 

não, volte-me para análise. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 

de junho de 2018 - 14:44:40. (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. 8010055-78.2017.8.11.0038 REQUERENTE: REGINALDO SOARES DE 

MOURA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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 – 
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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, 20 de junho de 2018 - 08:28:01. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-78.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOARES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010055-78.2017.8.11.0038 REQUERENTE: REGINALDO SOARES DE 

MOURA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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 
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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, 20 de junho de 2018 - 08:28:01. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-82.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR TEIXEIRA LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HANS DE PAULA MARTINS OAB - MT23338/O (ADVOGADO)

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem finalidade de INTIMAÇÃO da 

Vossa Senhoria para manifestar acerca do Mandado devolvido pro Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 dias. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-66.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIDMO RANDERSON COSTA FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-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. 8010319-66.2015.8.11.0038 REQUERENTE: SANDER DA SILVA LEMES 

REQUERIDO: DIDMO RANDERSON COSTA FERNANDES 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 a expedição de ofício à Prefeitura local para desconto de 

percentual sobre rendimentos do devedor/executado, o qual INDEFIRO, 

pois impenhorável nos termos do disposto no NCPC, art. 833, IV e § 2º, 

sendo possível aquilo apenas quando alimentar o débito ou concordância 

do devedor/executado, o que não localizei. A Primeira Seção, ao julgar o 

REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o 

regime dos Recursos Repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no 

DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros 

em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve 

descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela 

Lei 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os 

vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de 

aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, 

os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional 

liberal" (REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 

3/12/2010). E nesse sentido: REsp 1.211.366/MG, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/12/2011, e REsp 1.495.235/DF, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2014. Isso 

posto, 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. 9099/1995. 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. Transcorrido o prazo in albis, volte 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 20 de junho de 2018 - 08:34:09. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010011-30.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANIR GRACIANO MARTINS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (EXECUTADO)

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo conforme requerido, sem que houvesse, 

até a presente data, outras manifestações do(a) EXEQUENTE: ADEVANIR 

GRACIANO MARTINS - EPP EXECUTADO: CNF - ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS NACIONAL LTDA., CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA., acerca do integral pagamento das parcelas indicadas pelo credor. 

ARAPUTANGA, 20 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: 8010052-36.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LARRANHAGAS MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-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. 8010052-36.2011.8.11.0038 REQUERENTE: LUCAS LARRANHAGAS 

MAMEDES REQUERIDO: TRANSPORTES JAO 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, 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, com base na Lei de 

Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Manaus-AM, processo n. 0211083-24.2012.8.04.0001 e o plano de 

recuperação HOMOLOGADO em 4/10/2014. A parte credora/exequente 

pugnou, entre outros, pela expedição de certidão de crédito 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 pelo MM. Juízo da Recuperação 

Judicial, especificamente da 5ª Vara Cível da Comarca de Manaus-AM, 

processo n. 0211083-24.2012.8.04.0001, em 4/10/2014. 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, entre outros, pela expedição de certidão de 

crédito e a devedora/executada apresentou petição 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 

TRANSPORTES JAÓ LTDA., 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, 19 de junho de 2018 - 

19:49:01. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-36.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LARRANHAGAS MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-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. 8010052-36.2011.8.11.0038 REQUERENTE: LUCAS LARRANHAGAS 

MAMEDES REQUERIDO: TRANSPORTES JAO 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, 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, com base na Lei de 

Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Manaus-AM, processo n. 0211083-24.2012.8.04.0001 e o plano de 

recuperação HOMOLOGADO em 4/10/2014. A parte credora/exequente 

pugnou, entre outros, pela expedição de certidão de crédito 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 pelo MM. Juízo da Recuperação 

Judicial, especificamente da 5ª Vara Cível da Comarca de Manaus-AM, 

processo n. 0211083-24.2012.8.04.0001, em 4/10/2014. 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 
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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, entre outros, pela expedição de certidão de 

crédito e a devedora/executada apresentou petição 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 

TRANSPORTES JAÓ LTDA., 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, 19 de junho de 2018 - 

19:49:01. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-06.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Segue em anexo petição em PDF. Termos em que, pede deferimento. 

Denner B. Mascarenhas Barbosa OAB/MT 13.245-A

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-33.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DALVAN NONATO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010166-33.2015.8.11.0038 REQUERENTE: DALVAN NONATO ALVES 

REQUERIDO: OI MOVEL 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, 20 de junho de 

2018 - 09:30:51. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-33.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DALVAN NONATO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010166-33.2015.8.11.0038 REQUERENTE: DALVAN NONATO ALVES 

REQUERIDO: OI MOVEL 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 
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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, 20 de junho de 

2018 - 09:30:51. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-23.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI CAMILO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (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. 1000289-23.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DANIELI CAMILO DE PAULA 

REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

MORAIS proposta por DANIELI CAMILO DE PAULA em face de MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. O processo encontra-se formalmente em 

ordem, não havendo nulidades ou vícios a sanar. As questões são 

apenas de direito, estando os fatos suficientemente provados por meio de 

documentos. Assim sendo, é possível o julgamento antecipado do feito, 

nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sem olvidar o 

princípio da celeridade processual (art. 5º, LXXXVIII, da CF/88). Oportuno 

lembrar que: “Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim 

proceder.” (STJ-4ª TURMA, Resp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio deFigueiredo, j. 

14.8.90, DJU 17.9.90, citado por NEGRÃO, Theotonio, GOUVEIA, José 

Roberto. Código de processo civil e legislação processual civil em vigor. 

37.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 430). Antes de adentrar no mérito, 

necessária a análise da preliminar arguida pela requerida. Aduz a ré ser a 

autora carecedora de ação por falta de interesse de agir, uma vez que 

teria arcado totalmente com a indenização devida. Todavia, uma vez que a 

exordial fundamenta o pedido de cobrança de valores remanescentes, 

verifico pertencer ao próprio mérito da pretensão definir se as razões 

apresentadas são ou não aptas ao seu acolhimento, assim, afasto a 

preliminar sustentada. Ausentes questões de ordem processual ou outras 

preliminares arguidas, presentes os pressupostos processuais legalmente 

exigidos e as condições necessárias para o exercício do direito de ação, 

passo à análise do mérito. É incontroverso que as partes celebraram 

contrato de seguro, referente ao FIAT TORO FREEDOM, 1.8, Placa OBI 

2687, Ano 2017, Renavam 01125222 023, adquirido em 29/07/2017, pelo 

valor de R$ 99.200,00, zero quilômetro, que foi roubado na data de 

20/08/2017, conforme Boletim de Ocorrência, id, 10083266, razão pela 

qual faz jus ao pagamento da indenização do seguro. Da mesma forma, 

incontroverso que a requerida efetuou o pagamento do valor de R$ 

88.974,90 (Oitenta e oito mil novecentos e setenta e quatro reais e 

noventa centavos), o que se confirma pelo documento de id 10083282, 

seguindo o valor de mercado do referido veículo previsto na Tabela FIPE 

para setembro de 2017, data na qual o pagamento realizou-se (id. 

11682764). Aduz o autor que o pagamento deveria ter considerado o valor 

constante na nota fiscal, ou seja, o valor da indenização mais o 

coeficiente de ajuste importaria no total de R$ 104.160,00 (Cento e quatro 

mil, cento e sessenta reais), requerendo, portanto, a diferença é do valor 

de R$ 15.185,10 (Quinze mil, cento e oitenta e cinco reais e dez 

centavos), bem como indenização por danos morais. A requerida, por sua 

vez, sustentou que o seguro contratado pela autora prevê indenização no 

valor de mercado do veículo (Tabela Fipe – código 001449-4) em caso de 

roubo. Em analise aos elementos constantes dos autos, entendo que não 

assiste razão a parte autora. Quanto ao valor da indenização securitária, 

tem-se que a cláusula de nº 7 das Condições gerais do contrato de 

seguro, dispõe que a forma de indenização do bem será definida, à opção 

do segurado, pelo seu valor de mercado ou por quantia determinada na 

apólice: "7. FORMAS DE INDENIZAÇÃO DO BEM SEGURADO 7.1. À opção 

do Segurado, escolhida na contratação do seguro, a indenização do 

veículo segurado, em caso de indenização integral, ocorrerá na 

modalidade Valor de Mercado Referenciado ou Valor Determinado. 7.1.1. 

Valor de Mercado Referenciado tem por objetivo indenizar o Segurado de 

acordo com o valor obtido mediante aplicação do fator de ajuste por ele 

contratado para cobrir o casco sobre o valor que constar na tabela de 

referência estipulada na apólice vigente na data de pagamento da 

indenização. Nesse passo, a Proposta entabulada entre as partes, cujo 

conteúdo encontra-se estampado tanto na petição inicial quanto na 

contestação, informa que a cobertura relativa ao "casco – colisão, 

incêndio, roubo e furto" tem por limite máximo de indenização o "Valor de 

Mercado" do veículo. Não por outro motivo, a Proposta firmada pelas 

partes consignou a Tabela Fipe como índice de valor de mercado 

referenciado. Nesse aspecto, a seguradora ré cumpriu seu dever de 

indenizar pelos danos materiais e, por esta razão, o pedido de pagamento 

da diferença entre o valor limite do seguro contratado e aquele 

efetivamente quitado pela Requerida junto a Financeira, deve ser julgado 

improcedente. Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO 

SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. 

INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM. 

TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. ABUSIVIDADE. 

ADEQUAÇÃO. DIA DO SINISTRO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. 1. Cinge-se a 

controvérsia a saber se a indenização securitária decorrente de contrato 

de seguro de automóvel deve corresponder, no caso de perda total, ao 

valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) apurado na data do sinistro 

ou na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 2. O Código Civil 

de 2002 adotou, para os seguros de dano, o princípio indenitário, de modo 

que a indenização securitária deve corresponder ao valor real dos bens 

perdidos, destruídos ou danificados que o segurado possuía logo antes da 

ocorrência do sinistro. Isso porque o seguro não é um contrato lucrativo, 

mas de indenização, devendo ser afastado, por um lado, o enriquecimento 

injusto do segurado e, por outro, o estado de prejuízo. 3. Nos termos do 

art. 781 do CC, a indenização no contrato de seguro possui alguns 

parâmetros e limites, não podendo ultrapassar o valor do bem (ou 

interesse segurado) no momento do sinistro nem podendo exceder o limite 

máximo da garantia fixado na apólice, salvo mora do segurador. 

Precedentes. 4. É abusiva a cláusula contratual do seguro de automóvel 

que impõe o cálculo da indenização securitária com base no valor médio 

de mercado do bem vigente na data de liquidação do sinistro, pois onera 

desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de 

desvantagem exagerada, indo de encontro ao princípio indenitário. Como 

cediço, os veículos automotores sofrem, com o passar do tempo, 

depreciação econômica, e quanto maior o lapso entre o sinistro e o dia do 

efetivo pagamento, menor será a recomposição do patrimônio garantido. 5. 

A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na 

ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como 

parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a 

tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento 

(liquidação do sinistro). 6. Recurso especial provido”. (STJ-REsp n. 

1546163/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 05/05/2016, 

DJe. 16/05/2016, grifo nosso). Vale registrar, ainda, que a aurora alega em 

impugnação que “ a Ré deveria considerar a data do sinistro (20/08/2017) 

e não a data da liquidação do mesmo, embora conste na apólice”. Desta 

feita, em diligência ao site da Tabela FIPE, pode constatar-se que o valor 

pago pela requerida, tendo como referência o mês de liquidação 

(setembro), é superior ao valor constante na tabela FIPE no mês do 

sinistro (agosto de 2017). Considerando ainda que o pagamento ocorreu 

um mês após ocorrer o sinistro e acionamento da requerida, não há que 

se falar, portanto, não pagamento de qualquer diferença em favor da 
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autora. Por fim, o pedido de indenização por dano extrapatrimonial não 

deve ser acolhido. Restou incontroverso nos autos a ocorrência do 

sinistro e o pagamento da indenização corretamente pela via 

administrativa, após um mês do requerimento. Com efeito, não havendo 

qualquer indício de que os fatos tratados nestes autos ocasionaram à 

autora abalo de sua idoneidade ou de crédito, não há que se falar em dano 

moral indenizável. Existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada e a 

modalidade de ofensa: enquanto a honra subjetiva é atingida pela 

atribuição de qualificações, atributos, que ofendam a dignidade e o 

decoro, a honra objetiva é vulnerada pela atribuição da autoria de fatos 

certos que sejam ofensivos à reputação do ofendido. Aplicação analógica 

das definições do Direito Penal." (REsp 1573594/RJ, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/11/2016). 

Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com base no artigo 

487, inciso I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte 

autora. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. 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, 18 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: 1000289-23.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI CAMILO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (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. 1000289-23.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DANIELI CAMILO DE PAULA 

REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

MORAIS proposta por DANIELI CAMILO DE PAULA em face de MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. O processo encontra-se formalmente em 

ordem, não havendo nulidades ou vícios a sanar. As questões são 

apenas de direito, estando os fatos suficientemente provados por meio de 

documentos. Assim sendo, é possível o julgamento antecipado do feito, 

nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sem olvidar o 

princípio da celeridade processual (art. 5º, LXXXVIII, da CF/88). Oportuno 

lembrar que: “Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim 

proceder.” (STJ-4ª TURMA, Resp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio deFigueiredo, j. 

14.8.90, DJU 17.9.90, citado por NEGRÃO, Theotonio, GOUVEIA, José 

Roberto. Código de processo civil e legislação processual civil em vigor. 

37.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 430). Antes de adentrar no mérito, 

necessária a análise da preliminar arguida pela requerida. Aduz a ré ser a 

autora carecedora de ação por falta de interesse de agir, uma vez que 

teria arcado totalmente com a indenização devida. Todavia, uma vez que a 

exordial fundamenta o pedido de cobrança de valores remanescentes, 

verifico pertencer ao próprio mérito da pretensão definir se as razões 

apresentadas são ou não aptas ao seu acolhimento, assim, afasto a 

preliminar sustentada. Ausentes questões de ordem processual ou outras 

preliminares arguidas, presentes os pressupostos processuais legalmente 

exigidos e as condições necessárias para o exercício do direito de ação, 

passo à análise do mérito. É incontroverso que as partes celebraram 

contrato de seguro, referente ao FIAT TORO FREEDOM, 1.8, Placa OBI 

2687, Ano 2017, Renavam 01125222 023, adquirido em 29/07/2017, pelo 

valor de R$ 99.200,00, zero quilômetro, que foi roubado na data de 

20/08/2017, conforme Boletim de Ocorrência, id, 10083266, razão pela 

qual faz jus ao pagamento da indenização do seguro. Da mesma forma, 

incontroverso que a requerida efetuou o pagamento do valor de R$ 

88.974,90 (Oitenta e oito mil novecentos e setenta e quatro reais e 

noventa centavos), o que se confirma pelo documento de id 10083282, 

seguindo o valor de mercado do referido veículo previsto na Tabela FIPE 

para setembro de 2017, data na qual o pagamento realizou-se (id. 

11682764). Aduz o autor que o pagamento deveria ter considerado o valor 

constante na nota fiscal, ou seja, o valor da indenização mais o 

coeficiente de ajuste importaria no total de R$ 104.160,00 (Cento e quatro 

mil, cento e sessenta reais), requerendo, portanto, a diferença é do valor 

de R$ 15.185,10 (Quinze mil, cento e oitenta e cinco reais e dez 

centavos), bem como indenização por danos morais. A requerida, por sua 

vez, sustentou que o seguro contratado pela autora prevê indenização no 

valor de mercado do veículo (Tabela Fipe – código 001449-4) em caso de 

roubo. Em analise aos elementos constantes dos autos, entendo que não 

assiste razão a parte autora. Quanto ao valor da indenização securitária, 

tem-se que a cláusula de nº 7 das Condições gerais do contrato de 

seguro, dispõe que a forma de indenização do bem será definida, à opção 

do segurado, pelo seu valor de mercado ou por quantia determinada na 

apólice: "7. FORMAS DE INDENIZAÇÃO DO BEM SEGURADO 7.1. À opção 

do Segurado, escolhida na contratação do seguro, a indenização do 

veículo segurado, em caso de indenização integral, ocorrerá na 

modalidade Valor de Mercado Referenciado ou Valor Determinado. 7.1.1. 

Valor de Mercado Referenciado tem por objetivo indenizar o Segurado de 

acordo com o valor obtido mediante aplicação do fator de ajuste por ele 

contratado para cobrir o casco sobre o valor que constar na tabela de 

referência estipulada na apólice vigente na data de pagamento da 

indenização. Nesse passo, a Proposta entabulada entre as partes, cujo 

conteúdo encontra-se estampado tanto na petição inicial quanto na 

contestação, informa que a cobertura relativa ao "casco – colisão, 

incêndio, roubo e furto" tem por limite máximo de indenização o "Valor de 

Mercado" do veículo. Não por outro motivo, a Proposta firmada pelas 

partes consignou a Tabela Fipe como índice de valor de mercado 

referenciado. Nesse aspecto, a seguradora ré cumpriu seu dever de 

indenizar pelos danos materiais e, por esta razão, o pedido de pagamento 

da diferença entre o valor limite do seguro contratado e aquele 

efetivamente quitado pela Requerida junto a Financeira, deve ser julgado 

improcedente. Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO 

SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. 

INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM. 

TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. ABUSIVIDADE. 

ADEQUAÇÃO. DIA DO SINISTRO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. 1. Cinge-se a 

controvérsia a saber se a indenização securitária decorrente de contrato 

de seguro de automóvel deve corresponder, no caso de perda total, ao 

valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) apurado na data do sinistro 

ou na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 2. O Código Civil 

de 2002 adotou, para os seguros de dano, o princípio indenitário, de modo 

que a indenização securitária deve corresponder ao valor real dos bens 

perdidos, destruídos ou danificados que o segurado possuía logo antes da 

ocorrência do sinistro. Isso porque o seguro não é um contrato lucrativo, 

mas de indenização, devendo ser afastado, por um lado, o enriquecimento 

injusto do segurado e, por outro, o estado de prejuízo. 3. Nos termos do 

art. 781 do CC, a indenização no contrato de seguro possui alguns 

parâmetros e limites, não podendo ultrapassar o valor do bem (ou 

interesse segurado) no momento do sinistro nem podendo exceder o limite 

máximo da garantia fixado na apólice, salvo mora do segurador. 

Precedentes. 4. É abusiva a cláusula contratual do seguro de automóvel 

que impõe o cálculo da indenização securitária com base no valor médio 

de mercado do bem vigente na data de liquidação do sinistro, pois onera 

desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de 

desvantagem exagerada, indo de encontro ao princípio indenitário. Como 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 630 de 795



cediço, os veículos automotores sofrem, com o passar do tempo, 

depreciação econômica, e quanto maior o lapso entre o sinistro e o dia do 

efetivo pagamento, menor será a recomposição do patrimônio garantido. 5. 

A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na 

ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como 

parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a 

tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento 

(liquidação do sinistro). 6. Recurso especial provido”. (STJ-REsp n. 

1546163/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 05/05/2016, 

DJe. 16/05/2016, grifo nosso). Vale registrar, ainda, que a aurora alega em 

impugnação que “ a Ré deveria considerar a data do sinistro (20/08/2017) 

e não a data da liquidação do mesmo, embora conste na apólice”. Desta 

feita, em diligência ao site da Tabela FIPE, pode constatar-se que o valor 

pago pela requerida, tendo como referência o mês de liquidação 

(setembro), é superior ao valor constante na tabela FIPE no mês do 

sinistro (agosto de 2017). Considerando ainda que o pagamento ocorreu 

um mês após ocorrer o sinistro e acionamento da requerida, não há que 

se falar, portanto, não pagamento de qualquer diferença em favor da 

autora. Por fim, o pedido de indenização por dano extrapatrimonial não 

deve ser acolhido. Restou incontroverso nos autos a ocorrência do 

sinistro e o pagamento da indenização corretamente pela via 

administrativa, após um mês do requerimento. Com efeito, não havendo 

qualquer indício de que os fatos tratados nestes autos ocasionaram à 

autora abalo de sua idoneidade ou de crédito, não há que se falar em dano 

moral indenizável. Existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada e a 

modalidade de ofensa: enquanto a honra subjetiva é atingida pela 

atribuição de qualificações, atributos, que ofendam a dignidade e o 

decoro, a honra objetiva é vulnerada pela atribuição da autoria de fatos 

certos que sejam ofensivos à reputação do ofendido. Aplicação analógica 

das definições do Direito Penal." (REsp 1573594/RJ, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/11/2016). 

Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com base no artigo 

487, inciso I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte 

autora. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. 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, 18 de junho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-36.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FRANCISCO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/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 ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000066-36.2018.8.11.0038; 

Valor causa: R$ 10.126,59; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: 

CARLOS ALBERTO FRANCISCO ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, 

PARTE REQUERIDA, por todo o conteúdo da petição inicial, que se 

encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/07/2018 

Hora: 14:00 (MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. ARAPUTANGA - MT, 20 de junho de 2018 Atenciosamente, MARIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 30/2018-DF

 A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando que o Gestor Judiciário do CEJUSC, Sr. Ricardo Moura 

Ricas-Mat.21178, estará em usufruto de férias pelo período de 10 dias, de 

25/06/2018 a 04/07/2018;

 Considerando a necessidade de designação de Gestor Judiciário para o 

CEJUSC para substituir no período em que o titular estiver afastado,

 R E S O L V E:

 Art. 1º- Designar o Analista Judiciário Emanuel Daniallen do Amaral 

Gomes, matricula 34371, para substituir o Gestor Judiciário do CEJUSC, no 

período de 25/06/2018 a 04/07/2018, face a ausência do titular que estará 

em usufruto de férias.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Arenápolis-MT, 20 de junho de 2018

 Marina Carlos França

Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60397 Nr: 2574-42.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Scarpat, Angelo Guimarães Scarpatt, 

MARILIA SCARPATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE - MT, em face de 

OSMAR SCARPATT, ANGELO GUIMARÃES SCARPATT e MARILIA 

SCARPATT, todos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos 

expostos na peça inicial.

Entrementes, o exequente juntou termo de acordo (págs. 89/91), 

pugnando pela suspensão do feito até o seu cumprimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

 Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, juntado as págs. 89/91, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito.

Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação, em data provável de 15.12.2018, determinando-se a baixa do 

relatório estatístico e a remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para informar quanto ao 

cumprimento da obrigação assumida.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66731 Nr: 914-76.2018.811.0026

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, concorde com o parecer do Ministério 

Público, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido e DEFIRO a restituição do bem 

apreendido.Por consequência, DEVOLVA-SE do veículo Marca/Modelo 

Toyota Corolla XE120, Ano 2014/2015, Cor Branca, Placa QBG-7838, 

CHASSI 9BRBWHE4F0227144, RENAVAM 01015616884, descrita no 

Termo de Exibição e Apreensão, jungido à fl. 16 da Ação Penal registrada 

sob o Código 66652, em trâmite nesta unidade jurisdicional, em favor de 

MARIA FERREIRA DE SANTANA, mediante comprovação da identidade, e 

termo nos autos (art. 120 do CPP).CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Autoridade Policial.INTIME-SE, via DJE, o patrono da autora.TRASLADE-SE 

cópia da presente para a Ação Penal registrada sob o Código 66652. 

Isento de custas e despesas processuais e verba honorária.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa.Intime-se e se 

cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55113 Nr: 2733-19.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar de Oliveira Demarchi, Fabio de Oliveira 

Demarchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT, em face de 

CESAR DE OLIVEIRA DEMARCHI e FABIO DE OLIVEIRA DEMARCHI, ambos 

qualificados nos autos.

Entrementes, fora realizada audiência de conciliação (em 20/04/2018), 

oportunidade que as partes firmaram acordo, pugnaram pela sua 

homologação e renunciaram o prazo recursal.

Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte 

integrante desta decisão, e, em consequência, julgo EXTINTO o processo 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, alínea “b”, do 

CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada pelas 

partes.

Transitada em julgado, uma vez que ocorreu a renúncia ao prazo recursal, 

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.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56391 Nr: 86-17.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Fontoura Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA BEATO DE MICHELI - 

OAB:22099/O, Ivonir Alves Dias - OAB:13310, ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO - OAB:18701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13604-A/MT

 Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos 

na inicial, e o faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, para DECLARAR a inexistência do débito discutido na 

presente demanda, qual seja, os referentes as duplicatas levadas a 

protesto em nome do autor, constando o banco requerido como 

apresentante, nos valores de R$ 32.000,00 (Instrumento nº 22370), de R$ 

25.000,00 (Instrumento nº 23560) e de R$ 25.000,00 (Instrumento nº 

23992), bem como para condenar a requerida:a) ao pagamento em favor 

da autora, a título de danos morais, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a serem atualizados pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais.b) ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 82 e 85, § 2º, e incisos do NCPC, observado o 

disposto no artigo 98, § 3º do NCPC, caso seja beneficiária da justiça 

gratuita.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e anotações 

pertinentes.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, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49159 Nr: 1405-88.2015.811.0026

 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: Geny Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54009 Nr: 1934-73.2016.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Lúcia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17062 Nr: 670-02.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bom Despacho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:1662135/MT, Wládia C. Maracaba Calheiros de Lima - OAB:M. 

SIAPE1585151

 [...] 9. Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO 

O MÉRITO –art. 487, I, CPC -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para o fim de para reconhecer o 

excesso da execução no valor de R$ 14.144,71 (quatorze mil cento 

quarenta e quatro reais setenta e um centavos), e declarar a satisfação 

do débito por parte da impugnante em face da impugnada.10. Condeno a 

parte impugnada – CPC, art. 90, caput e art. 91, caput - no pagamento das 

taxas, custas e despesas do processo existentes, bem como honorários 

advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito econômico 

obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa previdenciária, 

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

com a concordância da parte adversa – CPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, 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 – CPC, art. 98, § 2º e 3º.11. Após o trânsito em julgado, 

não sendo hipótese de remessa necessária/duplo grau obrigatório – CPC, 

art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e ss. -, CERTIFIQUE e ARQUIVE os autos com 

as baixas e anotações de estilo.12. 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): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40387 Nr: 195-07.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inêz Timóteo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 INDEFIRO o pedido do advogado da parte autora eis que o documento 

apresentado não se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 435 caput 

e parágrafo único do CPC, notadamente quando a própria requerente 

informou em audiência que já possuía o aludido documento no momento de 

propositura da inicial.

Ademais, trata-se de apenas parte de um suposto contrato de compra e 

venda do qual estava a parte munida apenas da primeira página.

DEFIRO a juntada de substabelecimento

Encerrada a instrução processual, permaneçam os autos conclusos para 

sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54299 Nr: 2193-68.2016.811.0026

 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: Joelma Cristina Venâncio Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56248 Nr: 13-45.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Betânia Lopes Damasceno Pego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50186 Nr: 1917-71.2015.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Cordeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espicalquis Maschio 

- OAB:11540-B

 [...] Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 
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reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO (art. 487, III, “a”, CPC), e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTE os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nesses autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

para o fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 68.837,87 

(sessenta e oito mil oitocentos trinta e sete reais oitenta e sete centavos), 

e homologar o débito total de R$. 16.677,89 (dezesseis mil seiscentos 

setenta e sete reais oitenta e nove centavos), referente às parcelas 

atrasadas, já incluído os honorários advocatícios”, importe que será 

atualizado pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal até a presente data, 18.08.2018.CONDENO a parte embargada – 

CPC, art. 90, caput e art. 91, caput - no pagamento das taxas, custas e 

despesas do processo existentes, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

diferença cobrada em excesso/proveito econômico obtido, considerando o 

grau de zelo do profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a 

natureza e a importância da causa previdenciária, o trabalho realizado 

pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância 

da parte adversa (art. 85 e §§ 1º e 2º, CPC), CUJA EXIGIBILIDADE 

PERMANECERÁ SUSPENSA e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

(art. 98, § 2º e 3º, CPC).Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese de 

remessa necessária/duplo grau obrigatório (art. 496 e ss., CPC) [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43449 Nr: 1650-70.2013.811.0026

 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: Edna Ferreira Guedes/ Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - Imóveis e Colonização Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte reconvinte (requerida) para apresentar impugnação à 

contestação ao pedido de reconvenção apresentada às fls. 187/191, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

Arenápolis/MT, 12 de junho de 2018.

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64422 Nr: 4767-30.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso 

-MT, Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Dr. Eder Pereira de 

Assis OAB/MT 8.066, dando-lhe ciência de sua nomeação, mormente para 

que apresente Resposta à Acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52937 Nr: 1143-07.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildes da Silva Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos 

previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O 

MÉRITO nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR o 

direito ao benefício de prestação continuada objeto da lide de PENSÃO 

POR MORTE em favor de IVANILDES DA SILVA PINHEIRO, DETERMINAR 

que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e 

pague o correspondente a 01 (um) salário-mínimo mensal e verbas 

trezenas, na qualidade de segurado especial rural.CONDENO o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e 

vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo - Lei n. 8.213/91, art. 74, II -, bem como os honorários 

advocatícios – CPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos 

do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A atualização monetária de 

benefícios de prestação continuada deve tomar como base o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e os juros moratórios devem 

seguir a remuneração da caderneta de poupança, observando o disposto 

no art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97 (com a redação dada pela Lei n. 

11.960/09), salvo índice outro fixado no Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE, analisado com repercussão geral reconhecida.Com relação 

aos emolumentos, às despesas processuais e custas, salvo quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda, isenta a autarquia 

- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça 

do Estado de Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 

4º, parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e art. 460 da CNGC -, inexistindo 

no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não adiantadas 

custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68077 Nr: 1618-89.2018.811.0026

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelio Gaklik Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Oliveira 

Santos Ferreira - OAB:10765/MT, EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do CPC/2015, DEFIRO a 

tutela de urgência antecipada, CONDICIONADA a prestação de caução 

através de depósito judicial do valor da parcela vencida, devidamente 

corrigida, a fim de determinar a suspensão da consolidação da 

propriedade do imóvel registrado na matrícula nº 7.111 do CRI da Comarca 

de Arenápolis/MT, mantendo o autor na posse e propriedade de aludido 

bem até a solução da demanda após o pagamento da caução.Com arrimo 

no art. 334 do CPC, remetam-se os autos à conciliadora, com o escopo de 

que designe e realize audiência de conciliação no presente feito.Cite-se a 

Requerida para comparecimento na audiência conciliatória (CPC, art. 303, 

§1º, II).Intime-se o(s) patrono(s) do Requerente, via DJe, do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, aditar a 

petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de 

novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final (CPC/2015, 

art. 303, §1º, I).Decorrido o prazo, com ou sem aditamento, tornem os 

autos conclusos para decisão.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56526 Nr: 152-94.2017.811.0026
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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: Lac Forte Indústria de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Microservice Tecnologia Digital da Amazônia 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Como se vê ao analisar a antecipação da tutela requerida e levando em 

consideração os argumentos expendidos na inicial, que levam este Juízo a 

concluir "à prima facie" que estão presentes os requisitos insculpidos no 

art. 300 do CPC, à vista das provas documentais apresentadas, 

(verossimilhança da alegação), consubstanciando-se assim o fundado 

receio de dano de difícil reparação, e ainda, não existindo perigo 

de irreversibilidade da antecipação deste provimento, CONCEDO 

ANTECIPADAMENTE A TUTELA PRETENDIDA, determinando o 

cancelamento dos protestos indevidos, que a requerida se abstenha da 

prática de qualquer ato de cobrança, execução, protesto ou negativação 

cadastral contra a requerente, em relação às duplicatas nºs. 002531301, 

002531302, 002531303, e demais títulos de créditos originados da Nota 

Fiscal nº. 25313, até o final da lide. Destarte, nada impede a modificação 

deste decisum, caso fatos novos venham a convencer este Juízo. Arbitro 

multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários em favor do requerente, em 

caso de descumprimento da medida. Expeçam-se ofícios e Mandados 

necessários. Em relação à caução oferecida pela parte requerente no que 

tange ao valor supostamente devido, o pedido segue DEFERIDO eis que a 

caução alcança os valores pertinentes aos títulos protestados. LAVRE-SE 

o respectivo termo e, após a assinatura, proceda-se o cumprimento da 

medida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68754 Nr: 1883-91.2018.811.0026

 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: Rubens Arruda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Souto Scarpatt, Marli Souto 

Scarpatt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 7. A despeito das razões fáticas e jurídicas lançadas na peça de 

ingresso e, em um juízo de sumária cognição, não vislumbro a presunção 

absoluta dos fatos narrados na exordial, vale dizer, a prova suficiente da 

posse e da turbação eventualmente praticada pelos requeridos, razão 

pela qual reputo prudente e conveniente à realização de justificação 

prévia.8. Isso porque não há nos autos documento apto a comprovar de 

forma inequívoca a autoria da turbação dos semoventes por parte dos 

requeridos, vez que os documentos trazidos na peça inicial trazem 

apenas indícios da turbação.9. Sendo assim, relego a apreciação do 

provimento liminar para após a audiência de justificação prévia, a qual 

designo para o dia 23.07.2018, às 13h30min.10. CUMPRA a Secretaria, 

com urgência, as seguintes providências:a)INTIMEM-SE a parte 

requerente, acerca da audiência designada, bem como para que traga as 

testemunhas a serem ouvidas independentemente de intimação.b)CITE-SE 

o requerido para comparecer à audiência, momento em que poderá 

intervir, desde que o faça por intermédio de advogado [art. 562, CPC]. 

Conste, no mandado, que o prazo para contestar, de 15 (quinze) dias, 

contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar 

[art. 564, parágrafo único, Código de Processo Civil].As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63851 Nr: 4514-42.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elita Vaz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC) e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.CONDENO a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, CUJA EXIGIBILIDADE PERMANECERÁ SUSPENSA e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, ARQUIVE-SE os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64843 Nr: 4925-85.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Jesus dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC) e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.CONDENO a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, ARQUIVE-SE os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60412 Nr: 2584-86.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analice Bela de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, RESOLVO O MÉRITO - art. 487, II, CPC -, 

e PRONUNCIO/RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO das parcelas anteriores a 

11.08.2010 – Lei n. 8.213/91, art. 103, parágrafo único – e porque 

preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do 

benefício, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na petição inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação 

continuada objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em 
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favor de ANALICE BELA DE LIMA, DETERMINAR que o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o 

correspondente a 01 (um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na 

qualidade de segurado especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e 

vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os honorários 

advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos 

do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A atualização monetária de 

benefícios de prestação continuada deve tomar como base o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e os juros moratórios devem 

seguir a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, 

da Lei n. 9.494/97 (com a redação dada pela Lei n. 11.960/09), salvo 

índice outro fixado no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, analisado 

com repercussão geral reconhecida.Com relação aos emolumentos, às 

despesas processuais e custas, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda, isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 4º, parágrafo 

único, do Prov. 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC -, inexistindo no 

presente feito a necessidade de ressarcimento, por não adiantadas 

custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62114 Nr: 3621-51.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Santo Afonso, Ministério 

Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geniglife Rocha Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Vistos.

I - Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária, mantenho o recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o 08 (OITO) DE AGOSTO DE 2018, ÀS 

13H30MIN.

II - INTIMEM-SE e/ou REQUISITE-SE o(s) réu(s), a(s) vítima(s) e a(s) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, INTIME-SE a parte 

interessada na inquirição para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o 

endereço completo e atualizado ou a substitua, desde já, assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.

III - CIÊNCIA ao Ministério Público e a defesa técnica.

IV – DESENTRANHE-SE a resposta à acusação juntada em duplicidade.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68801 Nr: 1910-74.2018.811.0026

 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: Herton de Aguiar Macedo, LUCILENE KAINSARES 

MACEDO, HERLON AGUIAR MACEDO, ERIKA AGUIAR MACEDO, THELMA 

DE AGUIAR MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS VINICIO LIMA, JUNIOR ANTÔNIO 

MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATTOZO - 

OAB:5849/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS...

I. Compulsando os autos com vagar, verifico que os documentos em 

anexos a petição inicial encontram-se em desconformidade com o 

disposto no Provimento n° 38/2012/CGJ e Resolução n° 185 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que os documentos juntados estão 

ininteligíveis, o que inviabiliza o contraditório e a dialética processual que a 

partir desta se inicia.

II. Ainda, verifico a ausência dos documentos pessoais dos autores Herlon 

Aguiar Macedo, Erika Aguiar Macedo e Thelma de Aguiar Macedo.

III. Por tais razões, INTIME-SE a parte autora para, que no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial trazendo aos autos cópias legíveis dos 

documentos anexados as págs. 29/32, 41/44, 46/47, 56/58, 63/71, 76/87, 

98/101, 120/123 e 127/129, bem como dos documentos pessoais das 

pessoas indicadas no item II, sob pena de seu indeferimento e extinção do 

feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47711 Nr: 676-62.2015.811.0026

 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: FRANCISCO ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO e de tudo mais que nos autos consta, julgo 

parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato 

locatício firmado entre as partes referente ao imóvel citado no contrato de 

fls. 12/14, fixando a data de rescisão a da entrega das chaves, qual seja, 

29/05/2015.Condeno a requerida ao pagamento de todos os alugueres 

atrasados referente ao período de 29/10/2014 até 29/05/2015, bem como 

a multa rescisória equivalente a 2 (dois) meses de aluguel e a fatura de 

energia de referência de abril/2015, montante este corrigido a partir da 

citação, com juros legais e correção monetária. Condeno, ainda, a 

requerida em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 82 e 85, § 2º, e incisos do NCPC, observado o 

disposto no artigo 98, § 3º do NCPC, caso seja beneficiária da justiça 

gratuita.Outrossim, diante da súbita exoneração do Defensor Público nesta 

Comarca, determino que a parte requerida seja intimada pessoalmente da 

presente decisão, sem prejuízo do cumprimento do determinado na ordem 

de serviço nº 001/2018.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42056 Nr: 2342-06.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCCIeEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DD&DDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roselaine Stock - 

OAB:RS/66.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Roberto Vieira - 

OAB:12.983/MT

 Vistos.

Sem prejuízo do cumprimento da decisão retro, considerando que os 

veículos encontrados no Sistema RENAJUD estão com restrição de 

alienação fiduciária, o que inviabilizou restrição por este juízo, INTIME-SE a 

parte credora/exequente através de seu advogado, via DJe, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55578 Nr: 3014-72.2016.811.0026

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Koaski da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A - MT

 Intimo a parte autora por meio do seu advogado legalmente constituído 

para retirar os documentos de páginas 54 a 90, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-72.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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:1000023-72.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, acerca do retorno dos autos à 1ª Instância, bem como 

para requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-72.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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:1000023-72.2017.8.11.0026 Diante do trânsito em julgado do 

acordão, intimo a reclamada, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença/acordão, na forma do artigo 523, Caput, §1º, 

do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-93.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FERNANDES GONCALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES 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:8010145-93.2015.8.11.0026 Diante do trânsito em julgado do 

acordão proferido nos autos, intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, acerca do retorno dos autos à 1ª Instância, bem como requer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Arenápolis, 20/06/2018 

MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-93.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FERNANDES GONCALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES 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:8010145-93.2015.8.11.0026 Diante do trânsito em julgado do 

acordão proferido nos autos, intimo o requerido, na pessoa dos seus 

patronos, acerca do retorno dos autos à 1ª Instância, bem como requer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Arenápolis, 20/06/2018 

MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-54.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY POLIANA SANTANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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:1000300-54.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 23/08/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/06/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-39.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA NUNES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (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:1000301-39.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 23/08/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/06/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-24.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA NUNES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000302-24.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 23/08/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/06/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000303-09.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 637 de 795



Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA MULINARIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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:1000303-09.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 05/09/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/06/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-91.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/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:1000304-91.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 23/08/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/06/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000306-61.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KEVIN ROGER DANTAS POEFIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER SANTANA ROCHA OAB - MT23618/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000306-61.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 05/09/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/06/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-16.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA DOIS ANJOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO)

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(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:1000309-16.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 29/08/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/06/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-74.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO REIS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000331-74.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 05/09/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 20/06/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65817 Nr: 1008-66.2017.811.0088

 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: SBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUELE BRAGA MARIANO, Cpf: 

03759984118, Rg: 2318800-6, brasileiro(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. PARA PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA.

Sentença: Vistos etc.Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade 

Oficiosa, encaminhada pelo Cartório de Registro Civil desta Comarca, nos 

termos do art. 2º da Lei nº 8.560/92, em favor da menor Isabelle Braga, 

devidamente representada por sua genitora Suele Braga Mariano, onde a 

genitora abstém-se de fazer a competente alegação de paternidade.O 

Ministério Público opinou pela a extinção do presente feito ante a falta de 

interesse de agir (ref. 9).ERA O QUE TINHA A RELATAR.FUNDAMENTO E 

DECIDO.Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas de 

estilo.Publique-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, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 19 de junho de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 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

 Intimo a parte requerida, por meio de seu advogado constituído, para que 

traga aos autos principais os demais herdeiros deixados pela falecida “Dila 
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Deboni Marins”, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da sentença de 

fls. 48-50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 51765 Nr: 491-03.2013.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECY VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente para que recolha o valor da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no site www.tjmt.jus.br, para cumprimento da Carta 

Precatória expedida nos autos.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40472 Nr: 875-34.2011.811.0088

 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: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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. 115/117).

Pedido de reconsideração à fls. 120/124.

 Ato contínuo, determinou-se a realização de perícia (fls. 131).

Às fls. 273, foi ordenada a suspensão do feito, ante o falecimento de uma 

das requeridas.

 Distribuiu-se o processo de habilitação código 54295, o qual foi julgado 

procedente. A sentença foi alvo de embargos declaratórios, não 

recebidos (fls. 56/57).

 Traslade-se cópia da decisão proferida no processo código 54295 para 

estes autos.

 No mais, diga a parte autora sobre o pedido de fls. 316/317, em quinze 

dias, em respeito ao artigo 10, do Código de Processo Civil.

 Após, conclusos.

 Intimações e diligências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39377 Nr: 2038-83.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORUNATO VIEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FORUNATO VIEIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 

47640448972, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,48 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 

débito ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 19 de junho de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53913 Nr: 563-53.2014.811.0088

 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: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACLDSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA CAROLINA LEITE DOS SANTOS DO 

CARMO, Cpf: 83121366149, Rg: 1233164-3, Filiação: Maura Leite dos 

Santos, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs 

ação civil pública por prática de ato de impropriedade administrativa 

cumulada com o ressarcimento de valores indevidamente recebidos em 

desfavor de Ana Carolina Leite dos Santos.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido do Ministério Público (fl. 98) e 

determino a citação por edital da requerida, para que apresente 

contestação no prazo legal.Decorrido o prazo para resposta “in albis”, 

desde já, nomeio como curador especial para a requerida, o nobre 

causídico militante nesta comarca Dr. Marko Adriano Krefta, o qual deverá 

ser intimado da nomeação, devendo apresentar peça cabível no prazo 

legal.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, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 19 de junho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54469 Nr: 1072-81.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL VIEIRA DA SILVA, Cpf: 

70000230154, Rg: 2444585-1, Filiação: Maria Aparecida Vieira da Silva, 

data de nascimento: 16/07/1992, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

convivente, Telefone 6698100-1844. 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: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE 

ARIPUANÃVARA ÚNICASENTENÇAVistos e examinados estes Autos de 

Processo Crime registrados neste Juízo sob o n.º 1072-81.2014.811.0088 

(CÓD. 54469), em que é Autor o Ministério Público do Estado de Mato 
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Grosso, por intermédio de seu representante legal, e Réu Rafael Vieira da 

Silva.RELATÓRIO:O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de seu representante legal, no uso de suas atribuições legais 

perante este Juízo, com base no incluso inquérito policial nº 050/2014, 

ofereceu denúncia contra RAFAEL VIEIRA DA SILVA devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe, dando-o como incurso, em tese, nas 

sanções do artigo 311, do Código Penal, nos seguintes termos:“Segundo 

consta dos inclusos autos de inquérito policial, em data incerta no ano de 

2013, neste município de Aripuanã, o denunciado Rafael Vieira da Silva 

adulterou o motor da motocicleta Honda Bros,cor preta, placa IOV 8042. 

Conforme o apurado no dia 01 de abril de 2014, por volta das 11h00min, 

os policiais civis se deslocaram para cumprir um mandado de prisão 

preventiva em nome do senhor Rafael de tal, vulgo “Cabelo” ou “Tuquinha”, 

no endereço acima mencionado. Ao chegarem na residência localizaram o 

denunciado e uma motocicleta marca Honda, modelo BROS, de cor preta, 

Placa IOV 8042. Ato contínuo foi realizada checagem na referida 

motocicleta, sendo constatada adulteração, pois numeração existente não 

coincidia com a do chassi, bem como o motor encontrado pertencia a 

veiculo diverso”.Instaurou-se Inquérito Policial mediante Auto de prisão em 

flagrante delito. Durante a fase investigatória foram colhidos os 

depoimentos de três testemunhas e o interrogatório do acusado. Foi, 

ainda, elaborado o Boletim de Ocorrência (fls.09/10), Laudo de exame de 

lesões corporais (fls.24/26-v), Termo de apreensão (fl. 27) e Auto de 

constatação de veículo adulterado (fl.33). Ao final, foi elaborado o relatório 

da autoridade policial (fls.49/50).A denúncia foi recebida em 04/08/2014. 

Antecedentes criminais às fls.65/66.Citado (fl.63-v), o acusado 

apresentou alegações preliminares (fls.68/69) e arrolou testemunhas em 

comum com a acusação.Audiência de instrução às fls.85/89, momento em 

que foi realizada a oitiva das testemunhas e procedido o interrogatório do 

acusado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as derradeiras 

alegações por meio de memorias.Memorias finais da acusação às 

fls.90/93, reiterando o pedido inicial, pela condenação do réu Rafael Vieira 

da Silva, ao crime tipificado no art. 311, do Código Penal. Derradeiras 

alegações da defesa às fls.95/97, oportunidade que pugnou pela 

absolvição do denunciado e, em caso de condenação, pela 

desclassificação da infração penal, para a tipificada no artigo 180 do 

Código Penal e benefícios do art. 89 da Lei de nº 9.099/1995.Eis o breve 

relato. Fundamento e decido.2. FUNDAMENTAÇÃO:2.1) Considerações 

iniciais:Trata-se de ação penal, objetivando-se apurar a responsabilidade 

criminal do Réu RAFAEL VIEIRA DA SILVA, pela prática do delito tipificado 

no artigo 311, do Código Penal.Antes de examinar o mérito da pretensão 

punitiva, constato que foram observados os princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, CF), não havendo nulidades 

a sanar e nem irregularidades a suprir.2.2) Do Tipo Penal imputado ao 

réu:Cuida a espécie de processo criminal levado a efeito para o fim de 

apreciar a pretensão punitiva estatal formulada pelo Ministério Público de 

condenação do acusado nas sanções do crime de adulteração de sinal 

identificador de veículo (artigo 311, do Código Penal).Consta do referido 

dispositivo:Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer 

sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou 

equipamento:Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.Imputa-se ao 

réu o referido delito em virtude de ter, supostamente, adulterado a 

numeração do motor de uma motocicleta, pois a numeração do motor não 

coincidia com a numeração do chassi do veículo.Assim, há provas, 

corroboradas por elementos de informação, aptas a demonstrarem a 

existência do crime com sua respectiva autoria.Também, não há dúvidas 

sobre a adulteração do bem, pois em checagem realizada pelos policiais, 

foi constatada a inconsistência entre a numeração do motor e a do chassi 

do veículo, apreendido em posse do réu.2.3) Da Materialidade e 

Autoria:Deflui do exame minucioso dos elementos probatórios carreados 

aos autos que merece prosperar a pretensão punitiva do Estado deduzida 

na peça inicial.A materialidade do delito em questão é inconteste e restou 

comprovada por: Auto de prisão em flagrante (fl.08), Termo de apreensão 

(fl.27) e Auto de constatação de veículo adulterado (fl.33).Segundo o Auto 

de constatação de veiculo adulterado:“Ao checar a motocicleta foi 

constatado que o motor que estava nela não era o motor original do 

veículo (estava adulterado); O motor da motocicleta era de outro 

emplacamento; que a motocicleta de posse do acusado RAFAEL estava 

com a documentação atrasada desde de 2008 ( moto tipo Honda/NXR 150 

BROS KS; de cor preta e chassi nº 9C2KD0320R022553, placa IOV 8042, 

ANO 2008/2008); E que a numeração do motor da moto em sua posse 

(motor nº KD03E17006928) não corresponde a numeração do chassi 

original; e o acusado não apresentou nenhuma documentação de que fora 

autorizada a documentação da troca da motocicleta do DETRAN OU 

CIRETRAN”.Tais elementos, embora colhidos na fase inquisitiva da 

persecução, tratam-se de provas denominadas irrepetíveis cujo 

contraditório é diferido. Na fase judicial, oportunizou-se ao acusado sobre 

elas se manifestar.Portanto, verifica-se estar devidamente comprovada a 

materialidade do delito de adulterar ou remarcar número de chassi ou 

qualquer sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do Código 

Penal).Quanto à autoria, esta restou devidamente comprovada e recai 

sobre a pessoa do acusado RAFAEL VIEIRA DA SILVA. É o que se extrai 

das provas colhidas nos autos.Com efeito, a testemunha de acusação 

FRANCISCO CANINDÉ DE BRITO, quando ouvido em juízo, argumentou 

que:“Estava na operação que prendeu Rafael; Que recebeu a informação 

da polícia militar de que um sujeito estava com uma moto com o motor 

adulterado, sendo então que a polícia civil foi até o local e fez a apreensão 

da moto e conduziu o individuo até a delegacia. Na operação foi 

constatado que o número do motor não batia com o do chassi”.Também, a 

testemunha de acusação JOSÉ MARCOS PEREIRA, que em juízo, 

declarou:“Estava na operação que prendeu Rafael Vieira da Silva, e que 

foi encontrada uma moto e a mesma estava com o chassi adulterado, o 

número do motor não coincidia com a numeração da moto”.Em seu 

interrogatório, o acusado negou a acusação que lhe foi feita na denúncia, 

dizendo: “Que não sabia que a moto tinha problema; Que comprou a moto 

mediante troca com outra moto que ele tinha; Que não sabe o nome do 

rapaz que lhe vendeu a moto, só sabe que ele trabalhava na borracharia 

do posto Krupinsk, e que quando foi realizar o negocio foi até o DETRAN 

municipal para obter informações sobre o veículo, e que no referido órgão 

só lhe falaram que a motocicleta era alienada. Que só soube que a moto 

era adulterada na delegacia e ficou sabendo por terceiros que quem 

adulterou a moto foi um rapaz por nome de Kiko, que trabalha com 

chapeação”.Ocorre que o acusado, em seu depoimento perante a 

autoridade policial, sequer mencionou a existência de ‘Kiko’, que surgiu 

apenas em seu interrogatório em Juízo.Não há qualquer elemento concreto 

a indicar, ao menos, dúvida quanto à autoria do fato. Por outro lado, as 

testemunhas de acusação foram uníssonas em seus depoimentos, tanto 

na fase investigatória, quanto em juízo.Ademais, é cômodo e conveniente 

imputar a acusação a uma pessoa da qual só se indica o primeiro nome. 

Resta evidente que tal versão foi construída Logo, diante dos elementos 

probatórios colhidos nos autos, verifica-se que a conduta do acusado 

RAFAEL VIEIRA DA SILVA enquadrou-se ao tipo penal descrito no artigo 

311, do Código Penal.Portanto, os argumentos trazidos pelo ilustre 

Defensor, não merecem guarida conforme restará demonstrado a seguir. 

A defesa do réu sustenta, nas alegações finais, que não houve a má-fé 

na conduta do agente, e que com ele não foi encontrado nenhum 

apetrecho para adulteração de veículo. Relatou, ainda, que houve um 

excesso de acusação, devendo o acusado ser responsabilizado pela 

pena do art. 180 do Código Penal.Ora, restou demonstrado 

inequivocamente que o réu estava em posse de veículo adulterado, 

conduta típica, na forma do artigo 311, do Código Penal.De todo o modo, os 

elementos probatórios são suficientes para apontar a prática do delito em 

questão, bem como embasar o decreto condenatório. Verifica-se ainda 

que a respectiva autoria é certa, além de não haver nada que exclua a 

ilicitude do ato ou que isente o réu de pena, eis que não agiu amparado por 

nenhuma excludente de ilicitude ou dirimente da culpabilidade.2.4) 

Conclusão:Diante dos itens acima, considerando inexistir causas 

excludentes ou exculpantes do delito, além de configurar fato típico e 

antijurídico, impõe-se a procedência da denúncia, com a devida 

condenação do Réu RAFAEL VIEIRA DA SILVA no crime de adulterar ou 

remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo 

automotor, tipificado no artigo 311, do Código Penal.3. DISPOSITIVO:Posto 

isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal veiculada na 

denúncia para CONDENAR o acusado RAFAEL VIEIRA DA SILVA, já 

qualificado, nas sanções do crime descrito no artigo 311, do Código 

Penal.Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 68, 

CP), em estrita observância ao princípio constitucional da individualização 

da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, CF.3.1) DOSIMETRIA DA PENA:O 

tipo penal, descrito no artigo 311, do Código Penal, prevê a pena de 

reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.a)1ª Fase: das 

Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)Impõe-se a análise das 

circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito 

do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites 

legais. Parto do mínimo legal (três anos), com a devida vênia do 
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entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, 

por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código 

Penal e mais benéfica ao Réu. Assim segue:- Culpabilidade: cuida esta 

circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou 

censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à 

espécie e resulta da vontade livre e consciente em adulterar ou remarcar 

número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de 

seu componente ou equipamento. Posto isso, deixo de valorar esta 

circunstância judicial;- Antecedentes: conforme se observa nas fls. 65/66, 

trata-se de réu primário, motivo pelo qual não valoro tal circunstância;- 

Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a 

vida do Réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será 

valorada;- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante 

entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes 

nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, 

visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de 

meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal 

circunstância não será valorada em detrimento do acusado;- Motivos do 

crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo 

qual, não valoro esta circunstância. - Circunstâncias do delito: as 

circunstâncias do crime são normais à espécie e, portanto, não será 

valorada;- Consequências do crime: não há consequências gravosas que 

extrapolem o tipo em epígrafe, o que deixo de valorar esta circunstância; 

e- Comportamento da vítima: considerando que não há nos autos 

elementos que demonstram a contribuição da vítima para a ocorrência do 

delito, não valoro tal circunstância.Assim, atento às circunstâncias 

judiciais analisadas, fixo a pena-base em seu mínimo legal 03 (três) anos 

de reclusão e 10 dias-multa.b)2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 

a 65, CP)Não há no presente caso a presença de circunstâncias 

atenuantes e nem agravantes, por isso deixo de valorá-la.Assim, 

mantenho a pena em: 03 (três) anos de reclusão e 10 dias multa.c) Das 

Causas de Aumento e de Diminuição de Pena:Não incide no presente caso 

qualquer causa de aumento e tampouco de diminuição de pena, razão pela 

qual fixo a pena definitiva em: 03 (três) anos de reclusão e 10 

dias-multa.d) Da Pena de Multa:Não obstante, verifico que no preceito 

secundário do tipo penal pelo qual o réu foi condenado há a previsão 

cumulativa da pena de multa. Assim, considerando o disposto no art. 49 do 

Código Penal, passo a dosar referida pena considerando as já valoradas 

circunstâncias judiciais, bem como aquelas constantes do art. 59 do 

Código Penal, respeitando-se a proporcionalidade necessária entre a pena 

privativa de liberdade e a de multa. Portanto, consideradas as premissas 

acima, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, cada um destes 

valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do 

fato delituoso ante a inexistência de elementos concretos acerca da 

situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal). 3.2 Do 

regime inicial de cumprimento de pena (art. 59, inciso III, Código Penal):A 

determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função 

da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP 

(artigo 33, §§2º e 3º, CP). Logo, analisando-se as circunstâncias judiciais 

do Réu e o quantum da pena definitiva, fixo como regime inicial de 

cumprimento de pena o aberto (art. 33, §2°, alínea “c”, do Código 

Penal).3.3Substituição da pena privativa de liberdade (artigo 59, inciso IV, 

Código Penal):Nos termos dos artigos 44 e seguintes do Código Penal, o 

réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva 

de direitos, uma vez que foi condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos, 

não é reincidente e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.Tendo 

em conta os referenciais do inciso “III” do referido dispositivo, entendo ser 

a substituição suficiente e adequada para a reprovação e prevenção do 

delito praticado.Assim, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada 

por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, do CP), consistente em 

prestação pecuniária (art. 45 do Código Penal) e a prestação de serviços 

á comunidade.A prestação pecuniária será no montante de 01 (um) salário 

mínimo, a ser pago a entidade pública ou privada com destinação social 

(art. 45, § 1º, do CP).A prestação de serviços à comunidade será feita de 

tempo, em razão do previsto no artigo 46, § 3º, do Código Penal. A 

entidade beneficiada com a prestação pecuniária e com a prestação de 

serviços à comunidade será eleita em sede de execução.3.4Sursis – 

suspensão condicional da aplicação da pena privativa de liberdade (art. 

77, CP):Resta prejudicada a análise da suspensão condicional da pena, 

nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal, uma vez que a pena 

ultrapassou o limite imposto no referido dispositivo.3.5Do Direito de 

Recorrer em Liberdade (art. 387, parágrafo único, CPP):Além de o réu ter 

permanecido solto durante todo trâmite processual e ter sido condenado a 

uma pena em regime aberto, verifico que no caso em epígrafe não há 

elementos fáticos que autorizam a decretação de sua custódia cautelar. 

Assim, mantenho o condenado em liberdade.4.0 Honorários 

Advocatícios:Inexistindo defensoria pública nesta Comarca, e 

considerando as condições financeiras do réu, este Juízo nomeou 

defensor dativo para patrocinar sua defesa. Embora tenha o advogado a 

obrigação de prestar assistência aos réus pobres, ônus que lhe é imposto 

pelas próprias normas éticas de seu Estatuto, não se pode negar que 

quando o profissional presta serviço como defensor dativo, por força de 

designação judicial, tem o direito a receber do Estado a justa remuneração 

pelo efetivo exercício do mister, não se podendo admitir o trabalho em 

favor do Estado, que por força de preceito constitucional, tem a obrigação 

precípua de prestar assistência judiciária aos necessitados.Assim sendo, 

arbitro os honorários aos defensores dativos do acusado, Dr. WAINER 

WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES e Dr. DAVID CLEMENTE RUDY, em 04 

(quatro) URH’s para cada um, a serem suportados pela Fazenda Pública 

Estadual, valor este que encontra consonância com a tabela de honorários 

da Ordem dos Advogados do Brasil, o que faço com base no artigo 1o da 

Lei nº 8.906/94, mesmo porque “o dever de assistência judiciária pelo 

Estado não se exaure com o previsto no artigo 5o, LCXXIV, da 

Constituição” (RE – 22043//SP, Rel. Min. Moreira Alves, 21/03/2000, 1a 

Turma).5.0PROVIDÊNCIAS FINAIS:Após o trânsito em julgado da sentença, 

determino:a)Lance-se o nome do réu no rol dos culpados (artigo 393, 

inciso II, do Código de Processo Penal e item 6.13.4 do Código de Normas 

da Corregedoria Geral de Justiça);b)Expeça-se carta de recolhimento, 

provisória ou definitiva, se for o caso, anotando-se a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direito;c)A expedição de ofício ao 

Instituto de Identificação de Mato Grosso e ao Cartório Distribuidor, para as 

anotações de praxe;d)Oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral 

comunicado a condenação, com cópia dessa decisão, para a suspensão 

dos direitos políticos do acusado, nos termos do artigo 15, inciso III, da 

Constituição Federal, art. 72, § 2º do Código Eleitoral e item 6.15.3 do 

C.N.e)Considerando ser o réu hipossuficiente, tendo sido, inclusive, 

nomeado defensor dativo para sua defesa, deixo de condená-lo no 

pagamento das custas processuais. f)Intime-se pessoalmente o réu. 

Intime-se o defensor. Anoto que o prazo de recurso deve correr a contar 

da última intimação efetuada (artigo 1.420, CNGC). Na intimação do réu, 

observe-se o contigo no artigo 1.421 da CNGC.Procedam-se às 

comunicações de praxe e ao contido no Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE.Aripuanã, 08 de Fevereiro de 2017.DAIANE MARILYN 

VAZJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 19 de junho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51351 Nr: 18-17.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA SOUZA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT- 10.609

 Vistos etc.

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Juarez Alves Dantas pelo 

Ministério Público (fls. 491).

No mais, tratando-se de testemunha comum às partes, e considerando 

que a defesa insiste em sua oitiva (fls. 495), concedo o prazo de 10 (dez) 

dias para informar o seu endereço, sob pena de ocorrer desistência 

implícita.

 Atualize-se o endereço da ré no sistema processual informatizado.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64347 Nr: 3712-86.2016.811.0088
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNP-INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E 

EXPORTAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CAROLINA PISCIOTTA NOGUEIRA 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO 

- OAB:15437/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de ref. 34, REVOGO a nomeação 

anteriormente feita, e nomeio como perito do Juízo FABIANO ANDRE 

PETTER, com endereço na Avenida Alexandre Ferronato, 1200, UFMT, 

D i s t r i t o  I n d u s t r i a l ,  S i n o p - M T ,  6 6  9  9 9 7 6  2 3 2 5 ,  e - m a i l : 

petter.fabiano@gmail.com.

O perito nomeado deverá ser intimado para, em cinco dias, aceitar a 

nomeação e apresentar proposta de honorários. Consigno, ainda, que a 

perícia foi solicitada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá/MT, devendo o perito ser informado que seus honorários serão 

pagos pela Fazenda Estadual.

Em havendo aceitação, informe-se ao juízo deprecante o valor dos 

honorários.

 Solicite-se, também, a intimação das partes para a formulação de quesitos 

no prazo de cinco dias, oportunidade em que poderão indicar assistente 

técnico.

Cumpridas tais providências, o perito deverá indicar o dia, hora e local do 

início dos trabalhos, dando-se ciências às partes.

O perito cumprirá escrupulosamente o encargo independentemente de 

termo de compromisso, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir do início dos trabalhos dos periciais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010213-17.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MADEGOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ZACARIAS VALADARES JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010213-17.2016.8.11.0088 EXEQUENTE: MADEGOL - INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP EXECUTADO: JOSE ZACARIAS 

VALADARES JUNIOR Vistos etc. Trata-se de execução de título 

extrajudicial perante o Juizado Especial Cível. Tentada a citação da parte 

executada, esta foi infrutífera, diante de sua não localização no endereço 

indicado na inicial. Devidamente intimada para apresentar endereço 

atualizado da parte executada, a exequente permaneceu inerte (evento 

12095372). 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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-49.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DORNELES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE REZENDE OAB - MT20953/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

1000038-49.2017.8.11.0088 REQUERENTE: NATALIA DORNELES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Intimem-se as partes, para especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão e julgamento imediato do feito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã, 18 de 

maio de 2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-38.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A (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 ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010080-38.2017.8.11.0088; Parte Autora: EVANDRO CARLOS DE 

OLIVEIRA Parte Ré: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Intimem-se as 

partes, por seus advogados, para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando a necessidade, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Aripuanã, 18 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.: 23783 Nr: 13-61.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SOARES CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos quanto a devolução de 

correspondência juntada às fls. 95/96.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71342 Nr: 1635-97.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDTVCECDCDJ, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Augusto de Brito - 

OAB:13.631

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

audiência de inquirição da testemunha Teresinha Marchetto, que foi 

designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 18 de julho de 2018, 

às 16h30min.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71283 Nr: 1600-40.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDTVCECDCDJ, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682/A

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

audiência de inquirição da vítima NOELY VIEIRA DE MORAES, que foi 

designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 18 de julho de 2018, 

às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 24941 Nr: 1177-61.2010.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DWDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINO CÉSAR DE MAGALHÃES - 

OAB:14.445-MT, CELSO MARCON - OAB:11.340-A, Dyego Nunes da 

Silva Souza - OAB:14.563, OTAVIO SIMPLICIO KUHN - OAB:14238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa do seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto o teor da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça fl. 77, não sendo possível intimá-lo da sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25123 Nr: 1359-47.2010.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MARIA LOURES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 Intimação advogada da parte requerente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias informe aos autos o atual endereço da requerente para cumprimento 

da decisão fl. 78

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25148 Nr: 185-70.2010.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELSO LOPES DE CARVALHO 

- OAB:3.566-B/MT, TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - 

OAB:11.954-B

 . Se na ação de execução restar comprovado que o credor envidou 

esforços ao seu alcance para encontrar bens de propriedade do devedor, 

é lícito ao magistrado, dado o interesse da justiça na solução dos litígios, 

oficiar à Delegacia da Receita Federal solicitando cópias de declarações 

de impostos de renda dos executados, visando localizar bens passíveis 

de serem penhorados, sem que isto caracterize violação ao sigilo fiscal, 

mormente pela peculiaridade dos autos em que os executados foram 

citados por Edital. As informações requisitadas à Delegacia da Receita 

Federal devem se restringir às declarações de bens dos executados, 

mantendo-se o sigilo sobre as demais declarações. (AI 4952/2010, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

16/02/2011, Publicado no DJE 23/02/2011) (GRIFEI)Portanto, defiro a 

pesquisa via Infojud, a fim de que seja aferida Declaração sobre 

Operações Imobiliárias – DOI, em nome dos executados Vantuil L. Ribeiro 

ME, CNPJ: 03.621-587/0001-44 e Vantuil Luiz Ribeiro, CPF n° 

284.296.801-87; desde já, decreto do SEGREDO DE JUSTIÇA.Aportando 

as informações ao presente feito, intimem-se o exequente e o executado 

para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41063 Nr: 60-24.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL ALVES FERREIRA, SANDRO LUCIO 

CHAVEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da inquirição da 

testemunha Maria Aparecida de Oliveira, determinando que seja 

comunicado ao Juízo Deprecado, para retorno da carta precatória, no 

estado em que se encontra. Declaro encerrada a instrução. Concedo 

prazo de 05 (cinco) dias para a defesa apresentar alegações finais. 

Após, volte-me, incontinenti¸ para prolação de sentença. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30114 Nr: 1050-25.2012.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, EDSON 

INACIO TOMÉ, JOSÉ LUIZ SANTOS, WILSON FERNANDES NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MAYOLINO 

MONTECCHI - OAB:12124, GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB:5.681, 

KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, MARCELO BATISTA DE 

FARIA - OAB:/GO 48315, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT, 

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. O arbitramento dos honorários dos 

advogados nomeados será feito logo a baixo. Homologo a desistência das 

testemunhas (...)Defiro o requerimento da defesa de Wilson Fernandes 

Nazário, de modo que determino a expedição de carta precatória a 

comarca de Cuiabá/MT para colheita de seu interrogatório. Com o retorno 

da carta precatória de interrogatório do acusado Wilson e expirado o 

prazo de 60 dias para o cumprimento da carta precatória das 

testemunhas, intimem-se as partes para alegações finais sucessivas, no 

prazo de 5 dias, a começar pelo Ministério Público. Em relação ao pedido 

de prisão preventiva do acusado José Luiz Santos, ao compulsar os 

autos, mais precisamente às folhas 176, constato que houve certidão do 

oficial de justiça, datada de 17/09/2013, informando a não localização de 

José Luiz, desta feita acabou por ser citado por edital, folha 186, em 

seguida (folha 223/225), este juízo determinou a suspensão deste 

processo em relação a tal acusado, bem como do prazo prescricional. Na 

presente solenidade o Ministério Público aduz os fundamentos do art. 312, 

mais precisamente a garantia de aplicação da lei penal, porquanto até a 

presente data não há notícias do paradeiro do acusado José Luiz. Nesse 

viés, presentes os indícios de autoria, mormente pela juntada de cópia do 

inquérito civil n° 15/2011 (folhas 12/113), bem como do qual se extrai a 

materialidade, entendo preenchido o requisito legal do art. 312, sendo 

necessária a prisão do acusado, a fim de que não seja frustrada a 

aplicação da lei penal, uma vez que esta em paradeiro incerto ou não 

sabido. Anote-se que está preenchido o requisito do art. 313, inc. I, visto 

que é imputado ao acusado a suposta prática do delito de peculato, que 

tem pena máxima em abstrato de 12 anos de reclusão. Posto isso, 

acolhendo a manifestação do Ministério Público, DECRETO a prisão 

preventiva de José Luiz Santos, qualificado nos autos, para garantia da 

aplicação da lei penal. Expeça-se mandado de prisão, com validade de até 

05/12/2028. Intime-se. Cumpra-se.(...)
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28191 Nr: 797-37.2012.811.0110

 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, FARIAS 

AUTO PEÇAS LTDA-ME, EDUARDO CARLOS DE FARIAS, ROBERTO R. DA 

SILVA & CIA LTDA-ME, ROBERTO RAMOS DA SILVA, AUTO PEÇAS 

ARAGUAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5.681, KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - OAB:9.641-B, KENIA 

CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL ARAÚJO 

NASCIMENTO - OAB:15324, RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:12346/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da inquirição das 

testemunhas referidas. Comunique-se ao juízo deprecado, conforme 

folhas 845/846, a desistência da inquirição da testemunha, a fim de que a 

carta precatória possa ser devolvida no momento em que se encontra. 

Declaro encerrada a instrução. Intimem-se as partes para alegações finais 

sucessivas, no prazo de 15 dias, a começar pelo autor. Após voltem-me 

os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37854 Nr: 368-94.2017.811.0110

 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: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 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 202702161, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 2.000,70 (dois mil reais 

e setenta 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$ 3.000,00 

(três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data, 

19/06/2018 (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a 

partir do início do contrato, 07/03/2010, conforme documento de fls. 21-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.: 37862 Nr: 375-86.2017.811.0110

 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: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 217309557, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 254,75 (duzentos e 

cinquenta e quatro 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$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, 

a partir desta data, 19/06/2018 (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 

1% ao mês, a partir do início do contrato, 07/03/2011, conforme 

documento de fls. 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 das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37866 Nr: 378-41.2017.811.0110

 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: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 238425575, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 591,58 (quinhentos e 

noventa e um reais e cinquenta e oito 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$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, 

a partir desta data, 19/06/2018 (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 

1% ao mês, a partir do início do contrato, 07/04/2013, conforme 

documento de fls. 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.: 38570 Nr: 832-21.2017.811.0110

 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: ARMANDO WARUTAWARI XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO 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)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 0123286313682, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 53,85 (cinquenta e 

três reais e oitenta 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, 19/06/2018 (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao 

mês, a partir do início do contrato, 02/07/2015, conforme documento de fls. 

20-v/21 (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
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 Cod. Proc.: 37686 Nr: 228-60.2017.811.0110

 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: JOSE LUIS GONZAGA TSERETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 803106247, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 1.052,64 (mil e 

cinquenta e dois reais e sessenta 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 

requerida, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção 

monetária pelo INPC, a partir desta data, 19/06/2018 (Súmula 362, STJ), e 

incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 

07/04/2015, conforme documento de fls. 22/22-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38810 Nr: 997-68.2017.811.0110

 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: JOANA REWADI TSIHORIRA

 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)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 205706450, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 1.626,66 (mil 

seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e seis 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 (quatro mil reais), com 

correção monetária pelo INPC, a partir desta data, 19/06/2018 (Súmula 

362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do 

contrato, 07/03/2010, conforme documento de fls. 20-v/21 (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.: 37778 Nr: 304-84.2017.811.0110

 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: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945, JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - OAB:20632 

MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 206510969, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 423,94 (quatrocentos 

e vinte e três 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 (quatro mil reais), com correção monetária pelo 

INPC, a partir desta data, 19/06/2018 (Súmula 362, STJ), e incidência de 

juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 07/04/2010, conforme 

documento de fls. 22-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.: 37777 Nr: 303-02.2017.811.0110

 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: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 200100524, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 457,60 (quatrocentos 

e cinquenta e sete reais e sessenta 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 (quatro mil reais), com correção monetária pelo 

INPC, a partir desta data, 19/06/2018 (Súmula 362, STJ), e incidência de 

juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 07/02/2010, conforme 

documento de fls. 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.: 37696 Nr: 238-07.2017.811.0110

 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: JOSE LUIS GONZAGA TSERETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.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.: 38553 Nr: 818-37.2017.811.0110

 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: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 
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OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.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.: 38813 Nr: 1000-23.2017.811.0110

 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: JOANA REWADI TSIHORIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 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 PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para:a)Anular o contrato de empréstimo consignado nº 826730039, objeto 

da lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 10,05 (dez reais 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)Diante da sucumbência mínima da parte 

requerida, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2°, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC; no entanto, 

SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, 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.: 40857 Nr: 1856-84.2017.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sem Resolução de Mérito->Extinção->Desistência

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de MARCELO 

OLIVEIRA GOMES, tendo como objeto a busca e apreensão do Veículo 

ASTRA ADVANTAGE HATCH 2.0 FLEX, placa NGW 2607, conforme 

descrição às fls. 18 verso.

Aduz o requerente que o requerido integra um grupo/cota de consórcio e, 

por força da contemplação, adquiriu o veículo acima referido. Com a 

aquisição o requerido teria assinado um contrato com Garantia de 

Alienação Fiduciária, no entanto tornou-se inadimplente.

Destarte, o autor requereu a busca e apreensão do veículo supracitado. 

Às folhas 14 verso/15 verso a parte autora comprovou a mora do devedor 

por meio de carta com “AR”, todavia, o requerido mudou de endereço, não 

atualizando o credor de seu atual endereço.

No mesmo diapasão, a parte autora colacionou jurisprudências 

demonstrando que cabe ao devedor manter seu endereço atualizado, 

desta forma, o envio de carta com “AR” ao endereço informado pelo 

devedor, mesmo não sendo encontrado pelo fato de ter mudado de 

endereço e não ter atualizado seu endereço já caracteriza a mora do 

devedor.

Por fim, juntou aos autos às fl. 29, pedido de homologação desistência da 

ação, ante a perda do objeto, uma vez que as partes transigiram 

extrajudicialmente.

É o breve relato.

Decido.

Conforme exposto acima, a parte autora pugnou pela desistência da ação, 

assim necessário se faz a extinção dos autos.

DISPOSITIVO

Deste modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Caso haja custas remanescentes ficam a cargo da parte autora, nos 

termos do art. 90, caput, do CPC.

Proceda-se às baixas solicitadas pelo requerente às folhas 29.

Transitada em julgado, arquive-se.

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.: 42036 Nr: 648-31.2018.811.0110

 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: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25144 Nr: 181-33.2010.811.0110

 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): V MARCIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Diante do exposto, incabível a apresentação de embargos à execução 

por negativa geral.DISPOSITIVOPosto isso, REJEITO LIMINARMENTE os 

embargos à execução, nos termos do art. 485, IV do Código do Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Transitada em julgado, intime-se o exequente, a fim de que 

manifeste o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37857 Nr: 371-49.2017.811.0110

 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: JOSEFA MARIA FELIX DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, 

NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE SANTANA DO CARIRI - CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão - Determinação

Tendo em vista a certidão de fl. 39, verifica-se que houve erro material na 

sentença de fls. 35/36-v, quanto ao nome da genitora da autora à fl. 36.

 O que é corrigido na presente decisão.

Consta à folha 36 que o nome da genitora da requerente seria Antônia 

Lelix de Aquino, no entanto, o nome correto é Antônia Felix de Aquino, 

conforme se depreende da documentação de fls. 19, 23 e 24/25.

Possível a correção de erro material da sentença, conforme orienta a 
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jurisprudência:

Agravo de Instrumento – Ação de Cobrança de Despesas Condominiais 

julgada improcedente – Decisão do juízo a quo que corrigiu erro material da 

parte dispositiva da r. sentença que, a despeito da improcedência, havia 

condenado o réu nos ônus da sucumbência – Manutenção da decisão – O 

erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem 

que isso implique em violação à coisa julgada – Precedentes – Recurso 

desprovido.

(TJ-SP - AI: 20163729720178260000 SP 2016372-97.2017.8.26.0000, 

Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 28/06/2017, 29ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2017) Negritei

Ante o exposto, mantenho a sentença de fls. 35/36-v, em seus próprios 

termos, retificando somente o nome da genitora da autora para Antônia 

Félix de Aquino.

Intimem-se. Cumpra-se, a sentença de fls. 35/36-v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 25144 Nr: 181-33.2010.811.0110

 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): V MARCIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Vistos em correição.

Tendo em vista a necessidade de intimar as partes da decisão proferida 

nos autos, encaminhe-se o feito à Procuradoria Geral do Estado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis – MT, 12 de fevereiro de 2016.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37714 Nr: 251-06.2017.811.0110

 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: JOÃO ÕMOREH’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069-MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.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.: 36997 Nr: 2500-64.2016.811.0012

 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: MIRIÃ PEREIRA DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, a intimação da parte autora para comparecer a 

pericia designada para o dia 08 de agosto de 2018, às 16 horas, no Posto 

de Saúde da FAMILIA (PSFI) ao lado do Destacamento da Policia Militar, 

devendo comparecer perante a médica EDAYANE FRANCO DA SILVA, 

portando laudos e exames médicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38454 Nr: 768-11.2017.811.0110

 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: DENISMAR JOSÉ DOS REIS

 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:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, a intimação da parte autora para comparecer a 

pericia designada para o dia 08 de agosto de 2018, às 16 horas, no Posto 

de Saúde da FAMILIA (PSFI) ao lado do Destacamento da Policia Militar, 

devendo comparecer perante a médica EDAYANE FRANCO DA SILVA, 

portando laudos e exames médicos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37184 Nr: 746-84.2016.811.0110

 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): ADELMO FERREIRA DE BARROS, A. FERREIRA 

BARROS - ME, JEOVAN FARIA, FABIANA KEDMA FERREIRA VALADÃO 

LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WILLIAN GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:20511/O

 DISPOSITIVO Em relação ao requerido Jeovan Faria, mantenho as 

constrições RENAJUD e BACEN JUD, entretanto determino a imediata 

retirada da constrição pertinente aos IMÓVEIS de propriedade do 

requerido. Certifique se o saldo no valor de R$ 5.001,22 (fl.122) 

permanece bloqueado.Notifique-se os requeridos A. FERREIRA 

BARROS-ME e ADELMO FERREIRA BARROS, nos termos da decisão de 

folha 81.Intime-se o Município de Campinápolis para, querendo, ingressar 

no feito, com fulcro no art. 17, §3°, da Lei 8.2429/92.Após, voltem-me os 

autos para análise do recebimento ou não da exordial.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27071 Nr: 795-04.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES CARLOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR BORGES DE OLIVEIRA, PAULO 

RAMOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Vistos.

Decisão-Determinação

Designe audiência de conciliação, devendo a Secretaria atentar para a 

PRÉVIA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, EM TEMPO HÁBIL, do requerido PAULO 

RAMOS DE ALMEIDA, no endereço informado à folha 55. Além de intimar 

para a solenidade o autor Eudes Carlos de Souza e o requerido Baltazar 

Borges de Oliveira.

Caso o requerido Paulo Ramos de Almeida não seja localizado, voltem-me 

os autos imediatamente conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27971 Nr: 577-39.2012.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GERALDO CAZECA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Diante de todo o exposto, fixo a multa no valor de R$ 200,00 (duzentos) 

reais, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, a cada interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, a contar da intimação do executado 

desta decisão, cabível enquanto o requerido não comprovar nos autos a 

regularização do fornecimento de energia elétrica.Intimado o executado 

desta decisão, caso permanece inerte, certifique-se e intime-se a 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Após, voltem-me os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94980 Nr: 782-22.2017.811.0101

 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: ESTE JUÍZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 782-22.2017.811.0101 – código 94980

EDITAL

 A Excelentíssima Senhora Juíza de Direto e Diretora do Foro da Comarca 

Cláudia, Dra. Thatiana dos Santos, no uso de suas atribuições legais em 

cumprimento ao § 2º, do artigo 1.633 da CNGC, torna público, para ciência 

dos interessados, a relação dos projetos habilitados para recebimento de 

recursos oriundos das penas pecuniárias, salientando que os demais 

projetos apresentados estão sob análise deste Juízo:

PROJETOS HABILITADOS:

ENTIDADE - PROJET - VALOR

ASSOCIAÇÃO DE SENHORAS DE ROTARIANOS - ASR - LEVANDO 

CONFORT R$ 16.000,00

CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA 

ESTADUAL FLORESTAN FERNANDE - HORTA PEDAGÓGICA R$ 5.000,00

CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA 

ESTADUAL FLORESTAN FERNANDES - ARTERAPIA – ARTEIRAS DO 

CAPO - R$ 4.000,00

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CLÁUDIA COZINHA FEL - R$ 4.700,00

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CLÁUDIA NOVO LAR - R$ 3.400,00

Duvidas e questões referentes ao presente Edital poderão ser 

esclarecidas na Diretoria do Foro da Comarca, de segunda à sexta-feira, 

das 13:00 às 19:00 horas.

 O contato também pode ser através do tel: (66-3546-2629) ou do e-mail 

claudia@tjmt.jus.br. Os casos omissos serão decididos por este Juízo.

 Cláudia, 19 de junho de 2018.

 Thatiana dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85523 Nr: 357-63.2015.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ORLANDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o embargante para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102584 Nr: 1188-09.2018.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR PESSINE, MARCELO SEGURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ALVES PEREIRA, LUCIANA 

ANDRADE NOGUEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SEGURA - 

OAB:123414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA - 

OAB:123414

 Vistos.

1. Em análise do presente caso, verifica-se em consulta ao site do STJ, no 

tocante ao andamento do Resp n. 1.424.930/MT, que houve a interposição 

de embargos de divergência, conforme decisão em anexo, tendo sido 

aceito pelo relator e determinado a intimação do embargado para 

manifestação. Assim, denota-se que não houve trânsito em julgado sobre 

a matéria.

Em que pese tratar-se de cumprimento provisório da sentença/acórdão, 

entendo que a matéria não está sob o manto da coisa julgada material e ao 

deferir o pedido inicial, poderia acarretar insegurança jurídica para as 

partes.

Assim, determino o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do 

mencionado Resp, devendo tão logo se verifique aquele, a parte Autora 

deverá informar este Juízo e requerer o que entende devido.

2. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85572 Nr: 383-61.2015.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍTALO GASPAR SOBRINHO GUERGOLETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista a 

carta precatória de ref.27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103361 Nr: 1559-70.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DO MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO AGOSTINHO KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Ato Deprecado, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 
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Guias Online), no valor de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), 

correspondente ao zoneamento "Cláudia - Estrada Darlene/Bairro Beatriz", 

bem como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53810 Nr: 393-47.2011.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE CRECÊNCIO LAURINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNADETE CRECÊNCIO 

LAURINDO - OAB:OAB/MT 12.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MARIA LIMA 

SILVA GOMES - OAB:12687-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJMT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar-se 

nos autos, devendo informar se houve o pagamento da RPV, requerendo 

o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103260 Nr: 1512-96.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE LANZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - 

OAB:PR 37.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BIENTINEZ MIRÓ - 

OAB:PR 18.848, SARA REGINA NASZENIAK - OAB:PR 82.418

 Carta Precatória

 Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para 

inquirição da testemunha para o dia 14 de agosto de 2018, às 15:15 horas.

2. Comunique-se o Juízo Deprecante informando os dados da distribuição 

para futuras comunicações.

3. Intime-se.

4. Ciência ao Ministério Público e intime-se a parte Requerida, via DJE.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101705 Nr: 767-19.2018.811.0101

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR VIECELLI - 

OAB:24154/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A fim deste Juízo ter elementos acerca do pedido de guarda 

compartilhada, determino a realização de estudo psicossocial com as 

partes, a ser feito pela Equipe Interdisciplinar deste Juízo, no prazo de 30 

(trinta) dias.

2. Com a entrega do laudo, abra-se vista ao parquet e após conclusos 

para deliberação.

3. Paute-se audiência de conciliação com a Sra. Conciliadora. INTIMEM-SE 

as partes 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).

 5. Int.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95061 Nr: 828-11.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELIO VENANCIO DE SOUZA, LUCAS 

DAVID DA SILVA, DIEGO ROSA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, Paulinho Pereira dos Santos - OAB:18874/MT

 2.Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

do acusado (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23 de agosto de 2018, às 14:45 horas, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na 

Comarca, bem como o interrogatório dos réus (art. 400, CPP). 3.(...) 

.7.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96974 Nr: 1771-28.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAZ, AM, WAA, ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriella de Souza 

Machiavelli - OAB:19727/0, JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O, Jackson Sokolovski Alves - OAB:MT - 21.114, 

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - OAB:19958/O

 2.Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

do acusado (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23 de agosto de 2018, às 09:00 horas, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na 

Comarca, bem como o interrogatório dos réus (art. 400, CPP). 3.Se 

necessário, depreque-se a oitiva de eventual testemunhas residentes fora 

da Comarca (art. 222, § 1º, CPP).4.Intime-se eventual(is) advogado(s) 

do(s) acusado(s), cientificando(s) da expedição da carta precatória, nos 

termos da súmula 273, do STJ. 5.Não havendo requerimento de diligências 

ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 

(vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, 

prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença, 

salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP.6.Intimem-se.7.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85601 Nr: 398-30.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:SP/206.339

 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 a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca da devolução do mandado de citação 

negativo (ref.26), sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86249 Nr: 715-28.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A/MT, GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - OAB:17919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos ao setor de expedição para cumprimento da 

solicitação retro, na oportunidade intimar o advogado da parte autora para 
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que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Sinop/MT com a finalidade de Citação, devendo para tanto, 

encaminhar a esta secretaria os comprovantes de pagamentos a fim de 

que os mesmos sejam juntados à carta precatória para envio e 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 85255 Nr: 251-04.2015.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HOMERO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO BUSATO - 

OAB:28208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 85255)

Carta Precatória Cível

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido retro e, por conseguinte, suspendo o leilão judicial do 

imóvel de matrícula 2.193, designado para o dia 07 de março de 2017, bem 

como o curso da presente missiva pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para 

que a parte autora regularize a averbação na matrícula do imóvel, devendo 

informar aos autos quando fazê-lo.

2. Oficiem-se os leiloeiros, cientificando-os da presente decisão.

 3. Oficie-se o Juízo Deprecante.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cláudia, 6 de março de 2017.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 89128 Nr: 213-55.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR NEVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUNIOR NEVES DA COSTA, Filiação: 

Rosilene da Silva Costa e Lino Dadera da Costa, data de nascimento: 

07/11/1989, brasileiro(a), natural de Altamira-PA, solteiro(a), pensionista, 

Telefone 99214164. 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: Denunciado pela prática do delito previsto no artigo 306 

da Lei nº 9.503/97, artigo 330 do Código Penal e artigo 34 da Lei das 

Contravenções Penais c.c art. 69 do Código Penal

Despacho: Autos Virtuais (Id. 89128)Ação PenalVistos.1.Ante a negativa 

provinda da Superintendência do Estado do Mato Grosso (fl. 62) e por 

terem sidos esgotados os meios de citação pessoal do denunciado, 

determino a sua citação por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 361, do CPP. 2. Em caso de não atendimento pelo réu, 

certifique-se e abra-se vista ao Ministério Público.3. Diligências 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Cláudia, 22 de fevereiro de 2017

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 52/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52863 Nr: 844-09.2010.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL ANTONIO COSTA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO SÃO JOSÉ DO MATRINCHÃ, 

JOSÉ ARMANDO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:OAB/MT - 9061-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT

 Vistos.

1. Declaro preclusa a oitiva das testemunhas Adilson Antonio Boca e 

Cleonice Gomes Pereira Neves, eis que intimado via DJE, o advogado da 

parte Requerida não apresentou qualquer manifestação, conforme 

certidão de fl. 117.

2. Intimem-se as partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias.

3. Após, conclusos para sentença.

4. Diligências Necessárias.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000062-38.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA VARGAS FRANDOLOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (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):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias 

justificar sua ausência na audiência de conciliação realizada, sob pena de 

extinção. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos para deliberações. Cláudia, 20 de junho de 2018. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-02.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

TITO HIROMI KAKIZAKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TROPICAL HOTEL E CLUBE DE VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. A fim de comprovar o alegado com relação aos fatos, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de agosto de 2018, às 

09:00 horas. 2. Ficam as partes advertidas que deverão comparecer 

pessoalmente sob pena de arquivamento ou revelia, bem como de que 

poderão trazer até três (03) testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e 

demais provas que entenderem necessárias. Em não sendo possível as 

partes trazerem consigo as testemunhas, podem requerer, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias da audiência, a intimação das 

mesmas pela Secretaria. 3. Determino o depoimento pessoal da parte 

autora, sob as penas da lei. Intime-se-a pessoalmente para comparecer à 

audiência. Diligências necessárias. Cláudia, 20 de junho de 2018. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000195-80.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEVANIA BARBON ANDERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)
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VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. A fim de comprovar o alegado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22 de agosto de 2018, às 10:00 horas. 2. Ficam as 

partes advertidas que deverão comparecer pessoalmente sob pena de 

arquivamento ou revelia, bem como de que poderão trazer até três (03) 

testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e demais provas que entenderem 

necessárias. Em não sendo possível as partes trazerem consigo as 

testemunhas, podem requerer, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias da audiência, a intimação das mesmas pela Secretaria. 3. Determino o 

depoimento pessoal da parte autora, sob as penas da lei. Intime-se-a 

pessoalmente para o ato. Diligências necessárias. Cláudia, 20 de junho de 

2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000201-87.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA MARQUES TRIBURTINO COLMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. A fim de comprovar o alegado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22 de agosto de 2018, às 11:00 horas. 2. Ficam as 

partes advertidas que deverão comparecer pessoalmente sob pena de 

arquivamento ou revelia, bem como de que poderão trazer até três (03) 

testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e demais provas que entenderem 

necessárias. Em não sendo possível as partes trazerem consigo as 

testemunhas, podem requerer, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias da audiência, a intimação das mesmas pela Secretaria. 3. Determino o 

depoimento pessoal da parte autora, sob as penas da lei. Intime-se-a 

pessoalmente para a audiência. Diligências necessárias. Cláudia, 20 de 

junho de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-75.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PEDRON DA SILVEIRA OAB - PR34541 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000023-75.2016.8.11.0101 Exequente: 

REQUERENTE: CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

Executado: REQUERIDO: D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTIGOS DE PLASTICOS LTDA - ME Vistos. 1. Tratando-se de 

cumprimento de sentença, proceda a Secretaria as alterações 

necessárias no sistema. 2. Nos termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 

52, IV da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no valor apresentado na última atualização trazida na 

id. anterior , no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa no montante da condenação no percentual de 10% (dez por 

cento). 3. Certificado o não pagamento, à Contadora Judicial para 

incidência da multa prevista e atualização do débito. 4. Após, conclusos 

para análise de penhora on line e/ou RENAJUD, caso constem como 

pedidos. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 20 de junho de 2018. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61425 Nr: 494-38.2012.811.0105

 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: Pemaza Comércio de Peças e Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMBÓ MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvanio Domingos de Abreu - 

OAB:4730/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da petição de fls. 79/82, por meio da qual a parte 

autora pugna pelo início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-A 

para que informe se desistiu do recurso de embargos de declaração de 

fls. 75/78.

Após, tornem CONCLUSOS para deliberações.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 28652 Nr: 291-57.2004.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para que impulsione o feito no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40369 Nr: 1811-42.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT, Socorro Estolano - OAB:2327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para apresentar 

contrarrazões ao recurso de fl. 99-109, tendo em vista a atualização da 

advogada da parte, conforme substabelecimento à f. 81.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38038 Nr: 1716-46.2009.811.0105

 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: Marcela de Paula Silva Blachtekak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio da Rocha Blachtekak
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline de Ângelo 

Nascimento - OAB:13.427/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749

 Vistos.

DEFIRO pedido de fs. 71, em razão do qual DETERMINO a citação/intimação 

da Sra. Marcela de Paula Silva para que apresente prestação de contas 

do período em que exerceu a função de curadora.

O endereço para cumprimento da diligencia foi informado nos autos à fs. 

71.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65792 Nr: 1146-84.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFPC, KP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Vistos.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63933 Nr: 1341-06.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Rosa de Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado via DJE, para que no prazo de 15 dias, requeira o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63932 Nr: 1340-21.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourisvaldo Bispo de Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de 

seu advogado via DJE, para que no prazo de 15 dias, requeira o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62360 Nr: 1430-63.2012.811.0105

 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: MOACIR ORMONDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE BESSA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de citação por edital, uma vez que a parte autora não 

esgotou as diligências no sentido de localizar o endereço do réu.

INTIME-SE a parte autora para que apresente o endereço atualizado do réu 

no prazo de cinco dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60662 Nr: 17-15.2012.811.0105

 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 - SICREDI UNIVALES MT/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parreira Agropecuária Ltda ME, Reginaldo 

Firmino Parreira, Carlos Roberto Branco Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo legal de 05 (cinco)dias, acerca da certidão de folhas 

104/105.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40897 Nr: 474-81.2011.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Rodrigues de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

contrarrazoar, no prazo legal, o recurso de apelação de folhas 103/114.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37884 Nr: 1540-67.2009.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Moreira Caxias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação de fls. 184-211.

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36145 Nr: 2379-29.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leni Vericima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRO DA 

CRUZ POLVEIRO, para devolução dos autos nº 2379-29.2008.811.0105, 

Protocolo 36145, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 652 de 795



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89066 Nr: 2315-67.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 Processo n.º 2315-67.2018.8.11.0105 – Código: 89066Vistos;Em sede de 

Resposta à Acusação o acusado LADIR NEVES VIANA formulou pedido 

de liberdade provisória afirmando a ausência dos requisitos autorizadores 

de sua segregação cautelar (Ref: 19).Instado a se manifestar, o Ministério 

Público pugnou pela manutenção da medida, uma vez que ainda 

permanecem presentes os elementos que deram causa à decretação da 

preventiva (Ref: 25).Vieram-me os autos conclusos para deliberações.É o 

breve relato.DECIDO. (...) DISPOSIÇÕES FINAISa) considerando que 

permanecem os requisitos dos art. 312 e 313 do CPP, MANTENHO a prisão 

preventiva do acusado LADIR NEVES VIANA;b) considerando a ausência 

das hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o dia 30 de julho 

de 2018, às 15h00min, a audiência de instrução e julgamento, ocasião em 

que se tomarão as declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas 

arroladas pelas partes, e, por último, interrogar-se-á o réuINTIMEM-SE. 

CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a 

máxima urgência, mormente o presente feito tramitar com a urgência “réu 

preso”.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 19 de junho de 2018.(assinado 

digitalmente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72954 Nr: 1243-16.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 OFICIE-SE ao instituto requerido para que comprove que implantou o 

benefício.

No mais, especifiquem as partes, no prazo comum de um decêndio, as 

provas que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62210 Nr: 1278-15.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos, etc.

Determino o cumprimento da decisão de fls. 21.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34596 Nr: 760-64.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT, Welinton André Vazarim Vigil - 

OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para requererem no prazo de 15 (quinze) dias o que 

entender de direito.

Transcorrido o prazo in albis, arquivem-se os presentes autos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37331 Nr: 1111-03.2009.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Pinheiro de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 179-186.

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75390 Nr: 2677-40.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Carneiro Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 Processo n.º 2677-40.2016.8.11.0105 – Código: 75390Vistos; (...) 

Vieram-me os autos conclusos.É a síntese do necessário.DECIDO 

fundamentadamente.Pois bem. Perlustrando os autos se afere que o 

reeducando laborou por 16 (dezesseis) dias no período compreendido 

entre 01 de maio de 2017 à 12 de setembro de 2017, fazendo jus, 

portanto, à remição de parte da sua pena.Nesta senda, com fulcro no art. 

126, § 1º, inciso II, da LEP, DECLARO remidos 37 (trinta e sete) dias da 

pena imposta ao reeducando, fruto dos 113 (centro e treze) dias 

trabalhados nos períodos mencionados alhures.Assim, ELABORE novo 

cálculo de pena considerando os dias remidos, com urgência, uma vez 

que o recuperando está cumprindo pena em regime fechado.Com a vinda 

do cálculo de pena atualizado, DÊ-SE vistas dos autos à Defesa e ao 

Ministério Público, sucessivamente.Após o cumprimento das providências 

supramencionadas, venham os autos CONCLUSOS para a eventual 

homologação do novo cálculo.No mais, DETERMINO que seja oficiado ao 

Diretor do estabelecimento onde o recuperando está segregado para que 
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forneça mensalmente atestado de comportamento carcerário, certidão de 

dias trabalhados e freqüência na participação em atividades de 

ensino.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, 

tendo em vista que o presente feito tramita com a urgência “réu preso”.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 19 de junho de 2018.(assinado 

digitalmente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73784 Nr: 1750-74.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Alves Pego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:INDEFIRO a gratuidade judiciária.Desse modo, INTIME-SE a 

parte autora, a fim de que recolha as despesas processuais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ver cancelada a distribuição, nos termos do 

artigo 290 do CPC.Decorrido o prazo ou pagas às despesas RETORNEM 

os autos para as providências.Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34412 Nr: 831-16.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LEIDENTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues da Silva - 

OAB:3537-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado, isso para:i.CONDENAR o requerido a entregar ao autor:a.150 

bezerros desmamados de “raça” nelore com cruzamento de “canchim”, 

devendo tal cenário (“filiação”) ser tido como o grau máximo de exigência 

por parte do autor, com 7,5 arrobas cada;b.02 touros “canchim”, com “12 

arrobas de boi” cada;c.Deve a cotação ser feita em pelo menos dois 

frigoríficos da regiãoii.ALTERNATIVAMENTE, por escolha do requerido, 

pagar o valor correspondente aos animais indicados, incidindo, neste 

caso, juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir 

desta data (INPC), já que se amolda a caso de arbitramento, tendo em vista 

que os valores se referem a animais com cotação atualizada. Com isso, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISDecaindo o autor de 

parte mínima do quanto pedido, condena-se o REQUERIDO ao pagamento 

das custas e despesas.Condena-se o requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, honorários estes fixados em 10% sobre o valor 

da condenação. Publicar. Intimar. Transitada em julgado, se nada for 

requerido, arquivar os autos com as baixas e as anotações necessárias. 

Cotriguaçu/MT, 19 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75834 Nr: 2699-82.2017.811.0099

 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, 

ELIO BATISTA SALES , ADELAINE ROBERTO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE a Petição Inicial com fundamento no artigo 

330, inciso III, do CPC, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo Diploma 

Legal.Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 3º, IV, da Lei Estadual 

7.603/01.IV DISPOSIÇÕES FINAISCiência ao Ministério Público.Transitada 

em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.Publicar. Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de 

junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79957 Nr: 964-77.2018.811.0099

 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 PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição intitulada “Ação civil pública com pedido de tutela de 

urgência” ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

contra o Município de Cotriguaçu/MT, objetivando compeli-lo a providenciar 

de forma contínua os medicamentos SELOZOK 25mg, MICARDIS HCT 

80+12,5mg, GLIFAGE XR 500mg, JARDIANCE 10mg, AAS 100mg e 

ROSUVASTATINA 10mg à paciente Nadir Ferreira.

Após o recebimento da Inicial, o Ministério Público peticionou informando 

que a parte substituída não necessita mais da disponibilização dos 

medicamentos pelo município, motivo pelo qual, pugnou pela extinção do 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do CPC.

Vieram os autos conclusos.

II FUNDAMENTAÇÃO

Diante do requerimento formulado, a extinção do processo é medida que 

se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando o Magistrado homologar a desistência da ação, hipótese 

que se coaduna ao caso em tela.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 3º, IV, da Lei Estadual 

7.603/01.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Ciência ao Ministério Público.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 19 de junho de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79573 Nr: 746-49.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDA TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 321 do 
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CPC, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.CONDENA-SE a parte-autora ao 

pagamento das despesas (que incluem as custas – art. 84 do CPC), 

remanescentes, se houver, conforme disposição doa artigo 90 do CPC. 

DEIXA-SE de condenar em honorários advocatícios, considerando que não 

houve a angularização processual.IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada 

em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.Publicar. Intimar. 

Cumprir.Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de 

junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63735 Nr: 567-57.2014.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO PROMOTORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PEREIRA DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15020, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de petição intitulada “Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar” ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de 

Geraldo Pereira de Lima Filho, devidamente qualificados.

Verifica-se que embora intimada pessoalmente para requerer o que de 

direito, a parte-autora deixou decorrer o prazo sem se manifestar nos 

autos, conforme certidão de fl. 81.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário a ser destacado.

 II FUNDAMENTO

Pois bem.

 Verifica-se que foi realizada a intimação pessoal da parte-autora para 

que se manifestasse nos autos (art. 485, §1º, do CPC), todavia, mesmo 

devidamente intimada, o prazo decorreu sem manifestação nos autos.

Neste sentido, é imprescindível esclarecer que, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do CPC, não se resolverá o mérito e, por consequência, 

extinguirá a “ação” quando o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias, não promovendo os atos e diligências que lhe incumbir.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.

Por consequência, REVOGA-SE a “liminar” deferida anteriormente.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, remanescentes, se houver.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, com 

as cautelas de praxe.

Intimar.

Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 19 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60152 Nr: 1065-61.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

 I RELATÓRIO

Trata-se de PETIÇÃO ajuizada por ANTÔNIO MARTINS DA SILVA, 

pleiteando benefício previdenciário, contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Aduz o autor, em síntese, ser nascido aos 04/09/1950, afirmando que 

preencheu os requisitos necessários para a obtenção do benefício.

 Instrui a Inicial com documentos diversos, como:

i. Documento indicando a idade (04/09/1950);

ii. Certidão de casamento, indicando-se a profissão de agricultor 

(07/1974);

iii. Documentos indicando atividade rural (2007, 2006, 2009);

Sentença com resolução do mérito, a qual acabou anulada pelo TRF.

 Após juntada de requerimento administrativo (04/10/2016), contestação e 

impugnação apresentadas.

Audiência de instrução realizada.

 Alegações finais da parte-autora em audiência.

 Preclusa a possibilidade de alegações finais em audiências pela 

requerida, pois não compareceu.

É o que parece relevante relatar.

 II FUNDAMENTAÇÃO

II.1 PRELIMINARES

 A prescrição aventada NÃO POSSUI INFLUÊNCIA, pois o requerimento 

administrativo SE DEU após o ajuizamento da Inicial.

 II.2 MÉRITO

A concessão do benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural 

exige o preenchimento de três requisitos legais:

 a. idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 

7º, II, da CF/88, e art. 48, § 1.º, da Lei nº 8.213/91);

 b. carência, traduzida no efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 2º, da Lei nº 

8.213/91), com especial atenção à tabela de transição contida no artigo 

142 da mesma lei;

 c. a condição de empregado prestador de serviço de natureza rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante 

remuneração, inclusive como diretor empregado (art. 11, I, ‘a’), ou de 

trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 

11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII).

II.2.1 Da idade

 O requerente nasceu em 04/09/1950, ou seja, atingiu a idade mínima para 

se aposentar em 2010, conforme se infere dos documentos pessoais 

juntados com a inicial, cabendo-lhe, portanto, demonstrar o início de prova 

documental (“material”) corroborada com a prova testemunhal do efetivo 

exercício da atividade rural, pelo prazo equivalente à carência de 174 

meses (conforme Tabela do art. 142 da Lei 8.213/91).

 II.2.2 Da carência

 No que tange à carência, deve o requerente demonstrar o exercício da 

atividade rural na condição de segurado especial pelo período 

correspondente, à luz do artigo 142 da Lei nº 8.213/91, na data em que 

completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria) (AC nº 

2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv), 

DJ de 28/06/2007, p. 34).

 Nesse tema, consoante o artigo 55, §3º, da Lei 8.213/91, a comprovação 

do tempo de serviço rural só produzirá efeito quando baseada em início 

razoável de prova material, contemporânea à época dos fatos alegados, 

não se exigindo que esta prova inicial corresponda a todo o período 

equivalente à carência do benefício (Enunciados 14 e 34 da Súmula da 

Turma Nacional de Uniformização), devidamente corroborada por prova 

testemunhal produzida em juízo, se necessário.

 No caso, o requerente juntou como início de prova material, fotocópia dos 

seguintes documentos (apenas aqueles em que há data e que sejam 

reputados como relevantes):

i. Documento indicando a idade (04/09/1950);

ii. Certidão de casamento, indicando-se a profissão de agricultor 

(07/1974);

iii. Documentos indicando atividade rural (2007, 2006, 2009);

i. Requerimento administrativo do benefício e indeferimento do INSS 

(04/10/2016).

 Com efeito, os documentos citados constituem em início razoável de 

“prova material” da condição de rurícola do requerente, pois são 

documentos contemporâneos aos fatos, estando eles devidamente 

preenchidos.
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 Igualmente, vale destacar que a prova material exigida não precisa ser 

exaustiva, correspondente a todo o período de carência, bastando que 

seja razoável, que estabeleça delineamento fático de confirmação do 

alegado pelo requerente, não podendo deixar de ser sublinhado 

entendimento jurisprudencial relacionado à dificuldade da construção 

probatória em casos como o debatido (Precedentes do STJ: REsp 

616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 

448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 

185).

 Não por outro motivo que a ilustre Desembargadora Federal Neuza Alves, 

relatora nos autos de n. 2007.33050001263, ao fundamentar seu voto 

argüiu: “é firme a linha de precedentes nesta Corte e no STJ no sentido de 

que o início razoável de prova material pode projetar efeitos para período 

de tempo anterior ou posterior ao nele retratado, desde que corroborado 

por segura prova testemunhal” (AC 2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª 

Região, Relator Juiz Federal Iran Velasco Nascimento (Convocado), 

Segunda Turma, julg. em 02/10/2006).

 Dos documentos juntados, extrai-se a “indicação probatória” de vínculo 

com a atividade rural nos anos de 2006, 2007 e 2009 (03 anos).

 Às provas testemunhais.

 Em depoimento pessoal, disse que toda a vida trabalhou na lavoura. 

Nasceu em Ibiporã, no Paraná, começando a trabalhar aos 09 anos.

 Estava em Juara, em uma lavoura de café, cerca de 40 mil pés de café. 

Ficou em Joara de 1981 a 2002.

 Veio para Bandeirantes em 2002, conseguindo um lote de 40 alqueires. 

Em 2008 trocou a terra e veio para Juruena, no Vale do Amanhecer, 

vendendo em 2015, indo para a cidade.

 Sempre mexendo com lavoura, sempre para subsistência.

 Nunca teve empregado.

 Disse a testemunha VALDINEI que conhece a parte-autora há 19 anos, 

isso em Juara, onde ele trabalhava com café. Ele trabalhava com os 

irmãos dele. Depois ele foi para Bandeirantes, sempre mexendo com 

lavoura, vendo-o mexendo na roça, pois morou lá também. Encontrou-o 

novamente em Juruena, isso há três anos.

 Disse a testemunha ANTÔNIO que conhece a parte-autora desde 2006, 

de Nova Bandeirantes.

 A atividade dele era plantar roça, mexendo com arroz, milho, feijão e 

pasto. Sempre o via sozinho.

 Assim, PELA PROVA TESTEMUNHAL, o que se tem é o trabalho em 

lavoura de 1999 a 2014 (pois se mudou para a cidade em 2015), ou seja, 

16 anos.

 Não se perde de vista a Certidão de Casamento, indicando a profissão de 

lavrador da parte-autora, porém não há qualquer notícia no sentido das 

características relacionadas à atividade rural então realizada, ou seja, se 

em economia familiar ou não, inexistindo elemento probatório outro que se 

correlacione ao período (testemunha, outro documento).

 Mesmo assim, a versão de Valdinei acaba trazendo um incremento ao 

restante produzido, levando-se à conclusão da comprovação do tempo de 

trabalho acima citado.

 Do que se angariou, portanto, conclui-se que o período de carência (174 

meses) FOI COMPROVADO.

 II.2.3 Da qualidade de segurado especial

 A interpretação do art. 11, VII e §1º, da Lei 8.213/91 deve ser feita com 

conclusão que privilegie uma pequena parcela de pessoas, colocando-as 

numa situação excepcional, já que isenta esse grupo de apresentarem 

perante a Previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação 

do equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência (art. 

39, I c/c art. 142 da Lei n. 8.213/91).

 Com efeito, a economia familiar se entende como o trabalho em harmonia 

com a presença de membros familiares para subsistência, com mútua 

dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente de 

empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego maquinários 

agrícolas no cultivo da terra.

 A produção probatória testemunhal delineou que a parte-autora trabalhou 

na condição de trabalhador rural, na qualidade de segurado especial, pelo 

tempo necessário para adquirir o direito pleiteado, isso desde a citação 

neste processo (17/07/2012).

 II.2.4 Conclusão

 Portanto, a atividade probatória, aliada à argumentação calcada no 

ordenamento jurídico, caminham no sentido de que foi comprovado o 

conjunto de requisitos para a concessão do benefício pleiteado.

II.3 TUTELA ANTECIPADA

No tocante à antecipação de tutela em sentença, entende-se possível, em 

tese.

 No caso concreto, já há a implantação, não devendo ser alterado o 

cenário.

 III DISPOSITIVO

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor de ANTÔNIO MARTINS 

DA SILVA, CPF 369.089.911-72, no valor de um salário mínimo mensal, nos 

termos do art. 143 da Lei 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das 

eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data de 17/07/2012, COM 

A COMPENSAÇÃO CASO HAJA (TENHA HAVIDO) O PAGAMENTO DE 

BENEFÍCIO NÃO CUMULÁVEL, concluindo-se, portanto, pela EXTINÇÃO do 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

 IV DISPOSIÇÕES FINAIS

 No tocante à AOS VALORES ATRASADOS, devem ser observados os 

critérios estabelecidos na decisão do STJ no REsp 1.492.221/PR, ficando 

assim o cenário:

 i. Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser atualizados 

pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, com INPC a partir da Lei 

11.430/06 (09/2006);

ii. No tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os cálculos devem seguir os 

critérios constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a 

entrada em vigor da Lei 11.960/09 (1% até 29/06/2009), sendo que, a 

partir daí, deverão ser adotados os critérios de juros estabelecidos no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009 (índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança).

 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado da 

Seção Previdenciária do TRF e do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

111 da Súmula do STJ – Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).

 DEIXA-SE DE CONDENAR o INSS ao pagamento dos emolumentos, 

despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda, ante a isenção prevista no art. 8º, §1º, da Lei 

8.620/93 c/c o art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.

 Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando que o valor devido se 

fixará em patamar abaixo de 1000 salários mínimos, de se aplicar o art. 

496, §3º, I, do CPC/15, não sendo o caso de ser remetido o processo ao 

TRF da 1ª Região, consoante entendimento exposto em julgamento da 

própria corte (TRF-1 - REO: 0031178-93.2013.4.01.9199, Relator: JUIZ 

FEDERAL HERMES GOMES FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2017, 2ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 24/05/2017 e-DJF1).

 Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Intimar o INSS.

 Transitada em julgado, após certificado, arquivar com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumprir.

 Tópico síntese do julgado ? a) nome do segurado: ANTÔNIO MARTINS DA 

SILVA; b) benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda 

mensal atual: 01 salário mínimo; d) data de início do benefício – DIB: 

17/07/2012; e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do 

início do pagamento: implantado; g) prazo para cumprimento da presente 

decisão: não aplicável.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34213 Nr: 632-91.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427/O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES 

- OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de petição ajuizada por MARIA TEREZA DOS SANTOS contra 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Em audiência de instrução, a parte-autora requer a “desistência” 
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(conforme petição protocolada).

Ausente o INSS, precluiu-se o direito de se manifestar, concluindo-se pela 

concordância.

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE a desistência pleiteada, JULGANDO-SE 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, 

do CPC.

 CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e das despesas 

processuais, com fundamento no art. 90, “caput”, do CPC, porém, como 

beneficiária da justiça gratuita, ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade as obrigações (art. 98, §3º, do CP).

CONDENA-SE a parte requerente ao pagamento dos honorários 

advocatícios ao requerido, fixados estes em 10% do valor da causa (art. 

85, §§2º, 3º, I, §4º, III, do CPC), bem como SE CONDENA a parte-autora ao 

pagamento das custas e às despesas, mas por ter sido conferido o 

benefício da justiça gratuita, ficam sob condição suspensiva de 

exigibilidade as obrigações (art. 98, §3º, do CP).

 Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 08 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Saem os presentes intimados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33145 Nr: 1362-39.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE GAYESKI RANZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON VANDERLEI PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR GRINCHPUM ARRUDA - 

OAB:32845/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, tendo em vista

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 35210 Nr: 856-88.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS VIANA COUTINHO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:Mat. 2688839

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da juntada de 

documentos por parte da requerida (ref.70)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49812 Nr: 2071-94.2017.811.0034

 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: BEATRIZ KETHONY FERNANDES ZAMBONINI SIQUEIRA, 

PEDRO HENRIQUE FERNANDES ZAMBONINI SIQUEIRA, Delza Maria 

Fernandes Zambonini Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERES APARECIDA FERNANDES ZAMBONINI, 

NILTON CESAR FERNANDES ZAMBONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54788 Nr: 884-17.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Oliveira Varrese, Moisés Costa 

Laranjeira Filho, Richard da Costa Silvério, Jones Benedito Soares dos 

Santos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18555, Marise Soares Guimarães de Souza - 

OAB:7846-MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 52/07-CGJ, intimo o advogado de defesa para 

que responda a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

conforme decisão de ref.4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32906 Nr: 1573-37.2013.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alonso Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:4415/O

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48667 Nr: 1642-30.2017.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sena Pneus Comércio e Recapagens Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LUIZ CAYE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 

- OAB:21310/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal cumpram conforme determinado na 

decisão de ref.31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33868 Nr: 360-59.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Islei Ribeiro de Morais - 

OAB:21825-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Alimentos movido por ISADORA 

FARINE FIGUEIREDO e KAUAN FARINE FIGUEIREDO, menores 

representados por Lucinéia Oliveira dos Santos Farine, em desfavor de 

ESDRA DESIDÉRIO FIGUEIREDO, partes devidamente qualificadas nos 

autos em destaque.

As partes entabularam acordo (ref. 79).

O Ministério Público manifestou-se favorável a homologação do acordo 

desde que comprovado o pagamento (ref. 89).

O executado juntou comprovante de pagamento (ref. 95).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Analisando o acordo firmando entre as partes, verifico que os requisitos 

de validade, existência e eficácia do negócio jurídico encontram-se 

presentes.

Ademais, não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das 

partes, restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDO CELEBRADO 

ENTRE AS PARTES à ref. 79 para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais e, em vista do adimplemento da obrigação, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Dispensada a intimação das partes e de seus patronos, conforme 

disposto no Provimento 41/2016, em seu artigo 914, verbis: "art. 914. A 

sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos".

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

Publique-se. Cumpra-se.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 18 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 44193 Nr: 1779-46.2016.811.0034

 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: Antonio Teixeira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Processo nº 1779-46.2016.811.0034

Código nº 44193

Requerente: Antonio Teixeira de Oliveira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Retifique-se no Cartório Distribuidor a classe dos autos, fazendo constar 

que se trata de cumprimento de sentença movido por Antonio Teixeira de 

Oliveira contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Após, cite-se o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, para opor 

embargos, nos moldes do artigo 730 do Código de Processo Civil, 

observando-se que o prazo foi alterado de 10 (dez) para 30 (trinta) dias, 

de acordo com a Lei 9.494/97.

Art. 730. Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, 

citar-se-á a devedora para opor embargos em 10 (dez) dias; se esta não 

os opuser, no prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras:

I - o juiz requisitará o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente;

II - far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito.

Decorrido o prazo “in albis”, expeça-se RPV.

Intime-se o requerido para promover implantação do benefício de 

aposentadoria rural à parte autora.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 20 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.: 50104 Nr: 2227-82.2017.811.0034

 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: Francisco da Rocha Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Processo nº 2227-82.2017.811.0034

Código nº 50104

Requerente: Francisco da Rocha Rodrigues

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Pensão por Morte Rural ajuizada por Francisco da 

Rocha Rodrigues 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 16h.

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, 11 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.: 33259 Nr: 95-57.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Eugenio de Almeida 

Aguiar - Procurador Federal do INSS - OAB:

 Processo nº 95-57.2014.811.0034

Código 33259

Exequente: Geraldo Rodrigues de Almeida

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos, etc.

Considerando a concordância da parte autora, e a homologação dos 

cálculos de fls. 3/4, 6/7 e 16/17 todas do anexo de ref: 75, proceda-se o 

Sr. Gestor as Requisições de Pequeno Valor (RPV) ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, levando-se em conta o valor do cálculo homologado, 

atentando-se ao parâmetro fixado na sentença/Acórdão.

 Ressalto, contudo, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Expedida a RPV e juntada aos autos informações do depósito dos valores 

devidos, nos termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 

18/04/2012, proceda o Senhor Gestor com os procedimentos necessários 

para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Às providências.

 Dom Aquino – MT, 20 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.: 39247 Nr: 1185-66.2015.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA MESSIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEMI FRANCELINO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1185-66.2015.811.0034

Código nº 39247

VISTOS ETC,

Considerando o decurso do prazo para a advogada da parte autora se 

manifestar quanto ao mandado acostado à ref. 107, INTIME-SE a 

exequente pessoalmente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias (CPC, art. 485, §1º), sob pena de extinção do feito por 

abandono (CPC, art. 485, inc. III).

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 18 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12556 Nr: 230-74.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denise Lima Teixeira, Maria Aparecida Soares Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a concordância da parte requerida às fls. 204, bem como o 

cálculo já foi homologado (fls. 202), proceda-se o Sr. Gestor as 

Requisições de Pequeno Valor (RPV) e Precatório ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, levando-se em conta o valor do cálculo homologado, 

atentando-se ao parâmetro fixado na sentença/Acórdão.

 Ressalto, contudo, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Expedida a RPV e juntada aos autos informações do depósito dos valores 

devidos, nos termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 

18/04/2012, proceda o Senhor Gestor com os procedimentos necessários 

para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores depositados, 

de acordo com o provimento 03/2018 do CNJ.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Em tempo, Verifica-se que até o presente momento não há nos autos 

comprovação da implantação do benefício concedido à parte autora, 

motivo pelo qual DEFIRO o pedido de fls.218/218.

Por corolário, INTIME-SE o instituto réu, para no prazo de 10 (dez) dias, 

proceder à referida implantação do benefício previdenciário, devidamente 

revisado, nos termos da sentença e acórdão prolatados nos autos, sob 

pena de incidência de multa diante da insistência da autarquia ré em não 

cumprir as determinações deste juízo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 19 de junho de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30022 Nr: 700-08.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildete Maria Oliveira Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

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 Novo 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.

Dom Aquino – MT, 19 de junho de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30006 Nr: 684-54.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Custódio da Silva, Maria Madalena da Silva 

Santana, Ligia Evelin de Castro Custódio

 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: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará 

referente aos valores pertencentes à parte Maria Madalena da Silva 

Santana (fls. 166), eis que os valores referentes à parte Lygia Evelin de 

Castro Custódio e da advogada já houve expedição de alvará para 

levantamento (fls. 161 e 162).

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

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 Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Dom Aquino – MT, 19 de junho de 2018.
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LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84072 Nr: 1164-05.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDJDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO FANHANI 

ALVES - OAB:17046/O

 “Vistos, etc.

 Tendo em vista que a finalidade da vertente Carta de Ordem foi 

devidamente cumprida, DEVOLVA-SE a vertente à Corregedoria Geral da 

Justiça com nossas homenagens.

 Cumpra-se imediatamente, expedindo-se o necessário”.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73800 Nr: 381-18.2015.811.0093

 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: Geanne Almeida Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCILIA FIIRST NAVARRO-ME, JOEL 

NAVARRO, ARI NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT, Thiago Robelatto Zorzeto - OAB:OAB/MT 14338-A

 Certifico que conforme ata de audiência de folhas 270, foi redesignada 

audiência de conciliação para o dia 20/08/2018 as 13:00 horas. Sendo que 

o senhor Ari Nogueira, um dos presentes em audiência, saiu intimado da 

referida data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80400 Nr: 1433-78.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL, 

DOUGLAS CARNIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORACI JOÃO BIANCHINI MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA ALVES IZÁC - 

OAB:13.759, REGISSON JOSÉ DE CASTRO - OAB:6214-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/14.125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280-B/MT

 Vistos.

Diante da convocação deste Magistrado, pela Presidência do TJMT 

(expediente 0048076-48.2018.811.0000), para participar do “Workshop 

Projeto Luz”, a ser realizado no dia 21/06/2018, em Cuiabá e, 

considerando a necessidade de deslocamento até referida localidade, 

redesigno a audiência para o dia 18/07/2018, às 13h30min.

Expeça-se Carta Precatória para oitiva das testemunhas residentes em 

outras Comarcas.

Expeça-se Mandados de Intimação para as testemunhas residentes nesta 

Comarca.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 19 de junho de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70552 Nr: 783-07.2012.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado De Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevan da Silva Soares, MARCOS PAULO 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos, etc.

Providencie a Secretaria o imediato desentranhamento do oficio juntado às 

fls.314/316, eis que o mesmo não pertence aos presentes autos, devendo 

o mesmo ser juntado nos autos correto.

Em que pese petição de fls. 308 estar informando a implantação da 

Defensoria Pública nesta Comarca, verifico que esta não mais atua nesta 

Comarca, assim requeiro que o Defensor anteriormente nomeado continue 

com a Defesa dos réus.

Informo que os honorários advocatícios serão arbitrados no momento da 

prolação da Sentença.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 307,

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70552 Nr: 783-07.2012.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado De Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevan da Silva Soares, MARCOS PAULO 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se Sr. Gestor, quanto a resposta do oficio encaminhado às fls. 

251, quanto a realização do exame de balística. Em caso de não 

realização e diante do reiterado pedido em costas ministeriais, oficie-se 

novamente a Delegacia de Policia Civil, para que proceda ao necessário no 

prazo de 05 dias.

Quanto à desistência da testemunha Fábio Batista da Silva, por ser este 

testemunha comum entre as partes, intimem-se os réus por meio de seus 

advogados para que se manifeste quanto à sua desistência. Caso 

insistirem por sua oitiva, deverão trazer o endereço atualizado no prazo 

de 10 dias, haja vista que o Parquet esgotou todos os meios e não 

conseguiu localizar o endereço atualizado da testemunha.

Com o retorno das respostas, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público 

para manifestação.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 05/2018/DF - Tornar público abertura de Processo Seletivo 

para Credenciamento de Conciliadores do Juizado Especial Cível e Criminal 

da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

* O Edital n° 05/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 103889 Nr: 3919-88.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO RENATO ORRIGO, APARECIDO 

ORRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean 

Carlos Rovaris, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94230 Nr: 1819-97.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Vistos em correição.

Em face da natureza do objeto da demanda, defiro o processamento de 

liquidação da sentença, a qual far-se-á por arbitramento, conforme artigo 

509, inciso I do CPC.

 Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar parecer ou 

documento elucidativo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

510 c/c artigo 183, ambos do CPC.

Após, encaminhe-se os autos para a contadoria do juízo para apuração 

da quantia devida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30770 Nr: 2240-68.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espolio de Maria das Dores Nunes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 os termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

informar que o valor do alvará judicial foi transferido para a Conta Única do 

Tesouro Nacional no mês 11/2017 , de acordo com o § 1º, do artigo 2º da 

Lei nº. 13.463/2017. Caso queira a expedição de novo RPV deverá fazer o 

requerimento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102552 Nr: 3014-83.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA BECKER, Genimarcio de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço das partes executadas.

Em que pese as alegações do exequente entende-se que compete ao 

próprio credor interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço das partes executadas.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. Não se mostra cabível pedido de expedição de ofícios a órgãos da 

administração pública com o objetivo de serem fornecidas informações 

sobre o devedor sem que o credor tenha envidado esforços para tanto.

Precedentes.

II. A ausência de similitude fática entre os casos confrontados impede o 

conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo 

constitucional.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)”

Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao 

menos neste momento processual, não podem ser deferidas, devendo a 

parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou 

esforços para a localização dos endereços das partes executadas.

 Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço realizado 

pela parte autora.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

apresentando novo endereço das partes executadas, sob pena de 

extinção, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, cite-se.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105663 Nr: 523-69.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PZCM, JHCM, GdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por P. Z. C. M. 

e J. H. C. M., representados por sua genitora Gislaine dos Passos Correia, 

em face de REGINALDO LOPES MENDES.

Às fls. 27 a parte autora requer a extinção da ação em virtude do acordo 

realizado nos autos de código 111988, onde consta que o executado 

efetuou o pagamento do débito.

Assim, considerando que o executado efetuou o pagamento da prestação 

alimentícia em atraso, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 

924, inciso II, e art. 925, do CPC.

Autorizo o levantamento do valor depositado nos autos, que deverá ser 

transferido para a conta bancária a ser indicada pela requerente.

Sem condenação em custas e honorários.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se. 

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113325 Nr: 766-76.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Favato Gaspar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia do Carmo Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a portaria nº 027/2018, redesigno a audiência de 

conciliação para a data de 17 de julho de 2018, às 10h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30867 Nr: 2345-45.2007.811.0087

 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 DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assis Silveiro da Silva, Cristiano Ferreira 

Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA GABI SICUTO - 

OAB:18450, Alessandra de Castro Perez - OAB:8.742-OAB-MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Considerando a portaria nº 027/2018, redesigno a audiência de 

conciliação para a data de 17 de julho de 2018, às 10h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Intimação do(a) procurador(a) da parte Requerida Dr. CYNTIA 

KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA para comparecer na audiência de 

Tentativa de Conciliação que se realizará no dia 25/07/2018, às 09h20min, 

bem como para que proceda com a intimação das partes requeridas (334 

§ 3º CPC/2015).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-66.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO TIBURCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que tendo em vista a portaria nº 027/2018, redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 22 de agosto de 2018, às 09h00min. 

Guarantã do Norte/MT, 20 de junho de 2018 Loiri Crestina B. Balen 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-52.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

Ana Paula Salvetti (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

04/07/2018 às 09:00 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 34068 Nr: 919-10.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Correa de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natan de Oliveira 

Mattos-Procurador Federal - Matr. 2778671 - OAB:133016

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme ofícios de Refs. 109 e 110. Guiratinga - MT, 19 de 

junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 36008 Nr: 247-65.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Cláudio Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme ofício de Ref. 114.

Guiratinga - MT, 19 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 47848 Nr: 1010-95.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ferreira Teles, Cássio Celestino de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Vilson de Souza Pinheiro - 

OAB:5135-MT

 Na fase do art. 422 do CPP o Ministério Público indicou as testemunhas a 

serem inquiridas no Plenário do Tribunal do Júri (fls. 390/391) e a defesa 

do acusado DANIEL FERREIRA TELES, por sua vez manifestou-se 

indicando as mesmas testemunhas já indicadas pela acusação (fls. 395). 

Em que pese à defesa do acusado ter sido regularmente intimada a 

apresentar o rol de testemunhas que desejava ver depor em plenário, 

juntar documentos ou requerer diligências, conforme consta das certidões 

de fls. 392 e 394, quedou-se inerte.Sendo assim, dou o feito por 

saneado.É o relatório.Dispositivo.a)Incluo a relação jurídica processual 

submetida à sessão de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, na sessão extraordinária do dia 06 DE NOVEMBRO DE 2018, às 

09h00min horas (MT);b)Apresentado rol de testemunhas, conforme Ref. 

390/91 e 395, intimem-se, observando-se que é dispensável intimar as 

testemunhas que residem em outra comarca, sendo ônus da parte a 

apresentação delas se pretender-lhes a oitiva;c)Proceda-se à intimação 

pessoal dos jurados. Providencie-se cópia da pronúncia (Ref. 85) e desse 

relatório aos jurados (art. 472, parágrafo único, CPP);d)Expeçam-se os 

ofícios necessários de reforço policial de modo a garantir a segurança no 

dia do julgamento, cumprindo-se as exigências da CNGC.e)Intimem-se. 

Cumpra-se.f)Intime-se os Acusados, seus Defensores e o Ministério 
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Público. Providencie-se o necessário. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 19 de junho de 2018. Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38083 Nr: 1111-06.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Georgina Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1111-06.2015.811.0036 CI 38083

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Município de Guiratinga-MT

PARTE REQUERIDA: Georgina Sá

INTIMANDO(A, S):Exequente: Município de Guiratinga-mt, CNPJ: 

03347127000170, brasileiro(a), prefitura municipal, Endereço: Av. Rotary 

Internacional, Nº 944, Bairro: Santa Maria Bertila, Cidade: Guiratinga-MT

Executados(as): Georgina Sá, Cpf: 10684883104, Rg: 836.286 SSP MT 

Filiação: João Antonio Sá e Maria de Lourdes Sá, data de nascimento: 

14/01/1956, brasileiro(a), natural de Tesouro-MT, solteiro(a), esteticista, 

Endereço: Av. Paraná, N° 1249 Ou 1.300, Bairro: Santa Mria Bertilha, 

Cidade: Guiratinga-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte executada GEORGINA SÁ acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o 

pagamento das custas processuais pendentes, no valor de R$ 544,26 

(quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) "Custas R$ 

413,40 + Taxa Judiciária R$ 130,86 = 544,26", no prazo de 05 dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de 

PROTESTO, conforme dispõem os Provimentos de nº 40/2014-CGJ e nº 

88/2014-CGJ. Eu, Susi Rodrigues Farias, digitei.

 Guiratinga - MT, 19 de junho de 2018.

Juliana Gaspar da Silva

Contadora e Distribuidora Judiciária

Central de Arrecadação e Arquivamento

Matrícula 26057

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 11477 Nr: 609-48.2007.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Cibien

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dow Agrosciences Industrial Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Augusto Schommer - 

OAB:34166, Neri Paulo Zanette - OAB:10310-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640/MS, Emerson Chaves de Oliveira - 

OAB:12.291, Jackson Francisco Coleta Coutinho - OAB:9.172-B, 

Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 18/05/2018, na 

forma da certidão de fls, 540. Decorrido o prazo os autos serão 

arquivado, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 31065 Nr: 909-34.2012.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murillo Guimarães Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 909-34.2012.811.0036 –CI 31065

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Processo Criminal

AUTOR: O Ministério Público Estadual

RÉU: Murillo Guimarães Pereira

CITANDO: MURILLO GUIMARÃES PEREIRA, Cpf: 019.015.201-02, Rg: 

1859869-2 SSP MT Filiação: Marcelo Taturce Pereira e Fátima Cristina 

Guimarães Pereira, data de nascimento: 22/5/1988, brasileiro, natural de 

Guiratinga-MT, solteiro, operador de máquinas, Endereço: Lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do acusado: MURILLO GUIMARÃES PEREIRA, 

acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, do inteiro teor 

da denúncia, bem como, para constituir advogado e/ou responder à 

acusação no prazo legal, nos termos do art. 366 do CPP. Ressalto, que se 

o acusado não comparecer, nem constituir advogado, poderá ser 

determinado a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretado a prisão preventiva nos termos do art. 312 do 

CPP. RESUMO DA DENÚNCIA: A luz do exposto, o Ministério Público 

Estadual denuncia o acusado, supra qualificado, como incurso na conduta 

delitiva tipificada no artigo 155, caput, do Código Penal, protestando para 

que seja recebida e autuada a presente denuncia, procedendo-se, 

posteriormente, a citação do denunciado para oferecimento de defesa, 

instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado, 

ouvindo-se a vitima e as testemunhas de acusação. para responder à 

acusação, por escrito, no prazo 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A 

do CPP, incluído pela Lei 11.719/08. DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. 

DEFIRO o pedido do Ministério Público em fls. 88. EXPEÇA-SE carta 

precatória à comarca de Rondonópolis para realizar a citação do 

denunciado no endereço fornecido pelo Ministério Público. Retornando 

infrutífera a citação, CITE-SE o acusado MURILLO GUIMARÃES PEREIRA, 

por EDITAL, do inteiro teor da denúncia, para constituir advogado e/ou 

responder à acusação no prazo legal, nos termos do art. 366 do CPP. 

Ressalto, que se o acusado não comparecer, nem constituir advogado, 

poderá ser determinado a produção antecipada de provas consideradas 

urgentes e, se for o caso, decretado a prisão preventiva nos termos do 

art. 312 do CPP. Decorrido o prazo editalício, CERTIFIQUE-SE e ABRA 

VISTA dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se, Expeça-se o 

necessário. Guiratinga/MT, 14 de maio de 2018. Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli 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, Eliomária Duarte Carvalho, digitei.

Guiratinga - MT, 20 de junho de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

 SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: Av. Rotary Internacional, 

Nº 1.525

 Bairro: Santa Maria Bertila

Cidade: Guiratinga-MT Cep:78760000

Fone: (66) 3431-1387.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 15356 Nr: 100-15.2010.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naildes Almeida de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, o Alvará Eletrônico nº 410227-4/2018 foi 

CANCELADO, tendo em vista o tipo de conta da beneficiária ser inválida, 

conforme documento em anexo. Certifico ainda que, intimo a parte autora 

para, no prazo legal, indicar CONTA E VARIAÇÃO do tipo POUPANÇA para 

fins de ser creditado o benefício. Guiratinga - MT, 20 de junho de 2018.

Analista Judicial
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 55483 Nr: 491-86.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almiro Rodrigues, Karolayne Beatriz Cardoso 

de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16257/MT, Rodolfo Pereira Fagundes - OAB:13.249-MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, para ABSOLVER a acusada KAROLAYNE BEATRIZ 

CARDOSO DE ARAÚJO, mais conhecida como “Karol”, brasileira, solteira, 

autônoma, nascida aos 14/03/1997, em Guiratinga-MT, filha de Jonas 

Pereira de Araújo e Katiana Cardoso da Silva, portadora do RG n° 

25771272 SSP/MT e CPF sob o n° 054.127.121-00, residente e domiciliada 

na Av. Araguaia, s/n, Bairro Santa Maria Bertila, em Guiratinga-MT, dos 

delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n° 11.343/2006, nos moldes 

do art. 69, do Código Penal, por não existir prova suficiente nos autos para 

a condenação, nos termos do art. 386, Inciso VII do CPP; CONDENAR o 

acusado ALMIRO RODRIGUES, brasileiro, convivente, operador de 

máquinas, nascido aos 27/06/1989, em Guiratinga-MT, filho de Algemiro 

Rodrigues e Joana Vitalina Rodrigues, portador do RG n°14377250 SSP/MT 

e CPF sob o nº 028.443.871-52, atualmente segregado cautelarmente na 

cadeia pública de Rondonópolis-MT, do delito previsto no artigo 33 da Lei 

n° 11.343/2006, e ABSOLVÊ-LO do delito previsto no artigo 35 da Lei n° 

11.343/2006.3 - DOSIMETRIA DA NÃO CONCEDO AO ACUSADO o direito 

de apelar em liberdade.O condenado deverá ser INTIMADO 

PESSOALMENTE da sentença, nos termos do art. 392 do Código de 

Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de Justiça atentar-se para o item 

7.14.2 da CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se.CIENTIFIQUE-SE o 

Parquet.Após, o trânsito em julgado:a) LANCE-SE o nome do acusado no 

rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal);b) OFICIE-SE 

o TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da CF, ao IICC e 

ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais);c) EXPEÇAM-SE as 

guias de execução penal;d) REMETAM-SE os autos ao contador para 

calcular as penas de multa e após, intime-se a Procuradoria da Fazenda 

Estadual para executar aquela, com cópia do cálculo e da sentença.e) 

ARQUIVE-SE.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga – MT, 19 de 

Junho de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57063 Nr: 1143-33.2018.811.0027

 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: RRL, EFRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Divórcio Consensual proposto por Raniery Ribeiro 

Lopes e Emileny Fogaça Ribeiro Lopes, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 01/05.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

A divorcianda voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: EMILENY 

FOGAÇA RIBEIRO.

Para tanto, EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil deste município 

de Itiquira/MT, para que proceda com a competente averbação.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12248 Nr: 522-17.2010.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Hildenbrandt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO A. G. REALI - 

OAB:8838-B

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido de fls. 185, haja vista que o bem que se encontra em 

penhor judicial fora dado como garantia ao cumprimento do acordo outrora 

homologado, devendo, portanto, ser avaliado em eventual cumprimento de 

sentença requerido pelo exequente, demonstrando ter o executado 

descumprido com o acordo de fls. 49/54.

Deste modo, intime-se o exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

requeira o que entender de direito sob pena de extinção e arquivamento 

do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 19 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31290 Nr: 1129-59.2012.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Safraforte Comercial Agroquimicos Ltda, Marli 

Terezinha Piccinim, Glodimar Piccinim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ronny Argerin - OAB:, 

Pedro Ronny Argerin - OAB:4883/MS, Ricardo Alexandre de Souza 

Jesus - OAB:10071/MS

 Ante o exposto, por não verificar prejuízo efetivo da não intimação dos 

executados da decisão de fls. 42/44, INDEFIRO o pedido de chamamento 

do feito à ordem.Certifique-se o transcurso do prazo para os executados 

se manifestarem da penhora realizada.Caso já transcorrido, expeça-se 

Alvará de Levantamento em favor do exequente para transferência da 

quantia penhora para a conta indicada em fls. 58.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Itiquira-MT, 19 de junho de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52332 Nr: 2871-46.2017.811.0027

 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: Cleonice Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a autarquia requerida foi citada, e não 

apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto a revelia 

da requerida, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, 

tornando-a sem efeito nos termos do artigo 345, inciso III do mesmo Códex, 

haja vista que os documentos acostados aos autos em que acompanham 

a exordial, ainda que considerados início de prova material, não são 
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suficientes à procedência do pedido.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

dezembro de 2018, às 13h15min, devendo as partes ser intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados, para comparecerem na 

audiência designada, acompanhadas de suas testemunhas previamente 

arroladas, ambos requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) 

dias antes da data designada para audiência, para arrolar suas 

testemunhas, as quais deverão comparecer independente de intimação, 

ou, caso pretendam, que formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52492 Nr: 2966-76.2017.811.0027

 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: Loide Cirino Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , nomeio como médico perito o Dr. Marcelo Coutinho, CRM 4883-MT, para a 

realização da perícia médica que será no Hospital Municipal de Itiquira/MT, 

onde deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independente de termo de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme 

preceitua o artigo 466 do CPC.Intimem-se as partes para apresentarem a 

esse juízo os quesitos para instruir a perícia médica no prazo de 05 

(cinco) dias.Após com a juntada dos quesitos das partes aos autos, 

intime-se o Doutor Perito para agendar data, hora e local para realização 

da perícia, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias comunicar este 

Juízo, devendo informar ao Oficial de Justiça a fim de intimação das 

partes, para avaliar a existência da anomalia e ou enfermidade psíquica ou 

física, que determine sua incapacidade para o exercício de atividade 

laboral que lhe garanta a sobrevivência, instruindo o presente mandado 

com os quesitos formulados pelas partes, juntados aos 

autos.Cientifique-se o perito que fica desde já arbitrado os honorários 

periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), observado os limites do 

artigo 6º da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, 

sendo que o pagamento dos honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º 

da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça.Ademais, com 

o agendamento da perícia juntado aos autos, intime-se a requerente que 

deverá se apresentar para perícia na data e local designado portando 

todos os seus exames.Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, 

iniciando-se pela autora.Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas 

partes, intime-se o expert para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias.Aportado aos autos o laudo pericial, providencie-se o pagamento do 

valor referente aos honorários do Sr. Perito, conforme dispõe o Sistema 

Informatizado de Pagamentos de Honorários da Justiça Federal 

(AJG/CJF).Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47029 Nr: 2723-69.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 75, determinando a expedição do mandado de 

penhora dos bens indicados, conforme requerido.

Localizado os bens passíveis de penhora em nome do executado, até o 

limite do débito (CPC, art. 835), o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado (art. 841, do CPC), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do 

CPC).

Sendo infrutífera a penhora, intime-se o exequente para manifestar-se, em 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intime-se a parte exequente para que efetue o pagamento das diligências 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57329 Nr: 1262-91.2018.811.0027

 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: Humberto Bortolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO SEVERINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

Humberto Bertolini em face de Divino Severino de Oliveira, ambos 

devidamente qualificados.

Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais.

Nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNE-SE audiência de conciliação de 

acordo com a pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca, devendo as 

partes comparecerem acompanhadas de seus procuradores devidamente 

constituídos.

 Cite-se o requerido, para que compareça em audiência e ofereça 

contestação no prazo legal, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação acima designada.

Intime-se a autora, por meio de seu procurador constituído, para 

comparecer ao ato designado.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54567 Nr: 4431-23.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Analina de Melo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54566 Nr: 4430-38.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE CARDOSO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 
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verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54563 Nr: 4427-83.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEODEMIR POLESE CONSTRUÇOES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54568 Nr: 4432-08.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuza de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54564 Nr: 4428-68.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENITA SEVERIANO DA FONSECA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57148 Nr: 1172-83.2018.811.0027

 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 SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALCIDES ROBERTO FERREIRA, Maria 

Paixão Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em 15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do 

pedido inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso 

o demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, 

§1º, CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54565 Nr: 4429-53.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRINKS EPAGO TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 
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Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57298 Nr: 1246-40.2018.811.0027

 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: POLIMIX CONCRETO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C F DA SILVA – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA ANGELINA DE 

CARVALHO MOSCZYNSKI - OAB:321246, Marly Duarte Penna Lima 

Rodrigues - OAB:148.712-3/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em 15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do 

pedido inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso 

o demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, 

§1º, CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54569 Nr: 4433-90.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izonel Antônio Procópio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57251 Nr: 1221-27.2018.811.0027

 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: CAOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPCN, LdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319 do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca.

5. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º, do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57115 Nr: 1167-61.2018.811.0027

 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 SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lurdes Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em 15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do 

pedido inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso 

o demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, 

§1º, CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57035 Nr: 1133-86.2018.811.0027

 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 SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Paixão Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em 15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do 

pedido inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso 

o demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, 

§1º, CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56822 Nr: 1026-42.2018.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando detidamente a petição inicial e os documentos que a instrui, 

verifico que a parte embargante trouxe de modo genérico os fundamentos 

e os pedidos para postular a declaração de nulidade da CDA.

Desta feita, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

concedo aos embargantes o prazo de 15 (quinze) dias para que sane a 

irregularidade acima apontada, fundamentando e apontando 

expressamente as supostas irregularidades constante no título, sob pena 

de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito, 

bem como na condenação por impetrar embargos protelatórios, agindo em 

plena má-fé.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 12 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50420 Nr: 1785-40.2017.811.0027

 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: Ana Maria de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Nunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 49, revogo a decisão de fl. 46, 

para tanto, nomeio o Dr. Danilo Rodrigues de Souza, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 24.727/O, para patrocinar os interesses da parte autora. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se o advogado nomeado para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52337 Nr: 2875-83.2017.811.0027

 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: Terezinha Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a autarquia requerida foi citada, e não 

apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto a revelia 

da requerida, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, 

tornando-a sem efeito nos termos do artigo 345, inciso III do mesmo Códex, 

haja vista que os documentos acostados aos autos em que acompanham 

a exordial, ainda que considerados início de prova material, não são 

suficientes à procedência do pedido.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 16h15min, devendo as partes ser intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados, para comparecerem na 

audiência designada, acompanhadas de suas testemunhas previamente 

arroladas, ambos requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) 

dias antes da data designada para audiência, para arrolar suas 

testemunhas, as quais deverão comparecer independente de intimação, 

ou, caso pretendam, que formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54552 Nr: 4416-54.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JEZUINO L DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54558 Nr: 4422-61.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54561 Nr: 4425-16.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F D VALLE MOTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54553 Nr: 4417-39.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J J DE CARVALHO SERVIÇOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54560 Nr: 4424-31.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBISLEY OLIVEIRA LINS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54562 Nr: 4426-98.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA MAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54555 Nr: 4419-09.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 
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Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54556 Nr: 4420-91.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54557 Nr: 4421-76.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR BATISTA DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54559 Nr: 4423-46.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33557 Nr: 615-38.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleff Roger Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

 Acolho a cota ministerial de fls. 325/326, certifique-se nos autos o trânsito 

em julgado da guia de execução 41539.

Nomeie-se um defensor dativo para o recuperando, a fim de que 

acompanhe o cumprimento de sua pena, manifestando desde logo, sobre 

a cota de fls. 325/326.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos demais 

pedidos de fls. 325/326.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 19 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56381 Nr: 787-38.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Lucas Ventura Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público 

em desfavor de Jean Lucas Ventura Bueno, devidamente qualificado nos 

autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 33, “caput” 

da Lei n.º 11.343/2006.

O acusado foi regularmente notificado (ref. 28), apresentou defesa 

preliminar em ref. 37, por meio de defensor dativo.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.
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Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade jurídica da 

pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular 

acusatória demonstram a materialidade dos delitos, bem como fortes 

indícios de autoria.

 Portanto, por descrever fatos que, em tese, se subsumem ao tipo penal, e 

por apontar indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA ofertada pelo 

Ministério Público às fls. 01/02, nos termos em que fora posta em juízo, 

dando ao réu Jean Lucas Ventura Bueno, como incurso no artigo 33, 

“caput”, da Lei n.º 11.343/2006, vez que há elementos indiciários 

suficientes para embasar a peça inaugural da ação penal.

Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 

de julho de 2018, às 10h00min, ocasião em que se tomará o depoimento 

das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao 

interrogatório do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 18 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54908 Nr: 76-33.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal ofertada pelo representante do Ministério Público, 

em desfavor do acusado Leandro Gomes da Silva, devidamente 

qualificado nos autos, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 

157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, o 

qual apresentou resposta à acusação, na oportunidade em que refutou os 

fatos da exordial e arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de julho de 

2018 às 10h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 18 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57352 Nr: 1273-23.2018.811.0027

 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: MCFFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIS CASTILHO SOARES 

JUNIOR - OAB:16140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.ARBITRO alimentos provisórios no patamar de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, equivalente atualmente a R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), bem como 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias da filha, a ser pago 

mensalmente pelo requerido, à partir da citação, através de depósito 

bancário.5. 5. Designe-se data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca.6. 

Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 

2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.7 – 

INTIME-SE a equipe multidisciplinar deste Juízo, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com a realização de estudo psicossocial na 

residência da requerente, a fim de verificar a situação em que a menor se 

encontra.8 - Intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe a conta bancária, para o depósito da pensão alimentícia.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57333 Nr: 1265-46.2018.811.0027

 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: EAAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:24727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319 do CPC.

2 - Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3 - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4 - Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca.

c) Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

I) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

II que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

III) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

IV) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57319 Nr: 1254-17.2018.811.0027

 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: Mont - Cargas Transportes Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO – MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GIDARO PRADO - 

OAB:366288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifico pela certidão de ref. 3 que a autora não recolheu as custas e 

taxas processuais.

Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

concedo ao requerente o prazo de 15 dias, para que regularize o feito, 

recolhendo às custas e taxas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Itiquira-MT, 12 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53530 Nr: 3491-58.2017.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. R. DE JESUS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Autoridade Coatora o Senhor Silvério Teixeira 

Filho, Agente de Tributos Estaduais, matrícula 288274571

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL - OAB:11504/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente e através de seu procurador, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43773 Nr: 781-02.2016.811.0027

 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: DMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 96, revogo a decisão de ref. 91, 

para tanto, nomeio o Dr. Robinson Castro Miranda, inscrito na OAB/SP sob 

o nº 332.736, para patrocinar os interesses da requerente. Consigno que 

os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40175 Nr: 1610-17.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elissandro da Silva Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onorio Gonçalves da Silva 

Junior - OAB:12.992

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, o 

qual apresentou resposta à acusação, na oportunidade em que refutou os 

fatos da exordial, bem como arrolou as mesmas testemunhas que a 

acusação.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de agosto de 

2018, às 10h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecer a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37976 Nr: 626-33.2015.811.0027

 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: VITOR MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coordenador do Posto Fiscal Benedito de 

Souza Corbelino "Dito Preto"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Danilo Rodrigues de Souza, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 24.727/O, para patrocinar os interesses do requerente. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o advogado nomeado para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49734 Nr: 1438-07.2017.811.0027

 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: Artur Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a autarquia requerida foi citada, e não 

apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto a revelia 

da requerida, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, 

tornando-a sem efeito nos termos do artigo 345, inciso III do mesmo Códex, 

haja vista que os documentos acostados aos autos em que acompanham 

a exordial, ainda que considerados início de prova material, não são 

suficientes à procedência do pedido.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

dezembro de 2018, às 16h30min, devendo as partes ser intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados, para comparecerem na 

audiência designada, acompanhadas de suas testemunhas previamente 

arroladas, ambos requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) 

dias antes da data designada para audiência, para arrolar suas 

testemunhas, as quais deverão comparecer independente de intimação, 

ou, caso pretendam, que formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 672 de 795



Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55377 Nr: 347-42.2018.811.0027

 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: DEIVID WENDER RODRIGUES TUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o Exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido da tutela de urgência.Ademais, ante a necessidade de realização 

de perícia médica judicial nos autos, nomeio como médico perito o Dr. 

Marcelo Coutinho, CRM 4883-MT, para a realização da perícia médica que 

será no Hospital Municipal de Itiquira/MT, onde deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente de termo 

de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme preceitua o artigo 466 do 

CPC.Intimem-se as partes para apresentarem a esse juízo os quesitos 

para instruir a perícia médica no prazo de 05 (cinco) dias.Após com a 

juntada dos quesitos das partes aos autos, intime-se o Doutor Perito para 

agendar data, hora e local para realização da perícia, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias comunicar este Juízo, devendo informar ao 

Oficial de Justiça a fim de intimação das partes, para avaliar a existência 

da anomalia e ou enfermidade psíquica ou física, que determine sua 

incapacidade para o exercício de atividade laboral que lhe garanta a 

sobrevivência, instruindo o presente mandado com os quesitos 

formulados pelas partes, juntados aos autos.Cientifique-se o perito que 

fica desde já arbitrado os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), observado os limites do artigo 6º da Resolução nº 

127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que o pagamento dos 

honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º da Resolução nº 127/2011 

do Conselho Nacional de Justiça.Ademais, com o agendamento da perícia 

juntado aos autos, intime-se a requerente que deverá se apresentar para 

perícia na data e local designado portando todos os seus exames.Com a 

juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, iniciando-se pela autora.Em 

havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o expert 

para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44038 Nr: 885-91.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELENA MARTINS DE JESUS HONORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Winter Junior - 

OAB:7099/MT, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10236

 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 14h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54551 Nr: 4415-69.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grossi e Souza Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50408 Nr: 1778-48.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Renato de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 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 18 de setembro de 2018, 

às 15h45min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44397 Nr: 1048-71.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Boeso Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 04 de dezembro de 2018, 

às 16h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34990 Nr: 1507-44.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Vicente Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 04 de dezembro de 2018, 

às 13h15min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54546 Nr: 4410-47.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G M F BARBOSA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12431 Nr: 705-85.2010.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO CANDIDO FEITOSA 

- OAB:12819

 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 14h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47404 Nr: 50-69.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAR SILVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 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 30 de outubro de 2018, às 

13h15min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54550 Nr: 4414-84.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO VALDEVINO GOMES 

25785990172

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49368 Nr: 1281-34.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Landir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Designo audiência admonitória para o dia 11 de dezembro de 2018, às 

16h15min, para fixação das condições do cumprimento da pena do 

reeducando.

Intime-se o reeducando para comparecer a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54547 Nr: 4411-32.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. Couto Paiva-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 54548 Nr: 4412-17.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON CORDEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54539 Nr: 4403-55.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E R DE MORAIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54540 Nr: 4404-40.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54545 Nr: 4409-62.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESOSTE DE OLIVEIRA VIEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54538 Nr: 4402-70.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR PEREIRA CESAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54544 Nr: 4408-77.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & PASSO DOS SANTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54541 Nr: 4405-25.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M K FREIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54537 Nr: 4401-85.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral da Justiça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54542 Nr: 4406-10.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54543 Nr: 4407-92.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOCKINK INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54535 Nr: 4399-18.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 
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executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54536 Nr: 4400-03.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Douglas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54530 Nr: 4394-93.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira Barbaza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54516 Nr: 4380-12.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solimar Fraga de Freitas Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54532 Nr: 4396-63.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J F DE SOUZA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54533 Nr: 4397-48.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALMO ALVES DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 
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provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54527 Nr: 4391-41.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOIYCE DE CASSIA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54523 Nr: 4387-04.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Sergio Wasen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54529 Nr: 4393-11.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira Barbaza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54517 Nr: 4381-94.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE OLIVEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54524 Nr: 4388-86.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO LAURENTINO CESAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54520 Nr: 4384-49.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO SILVA CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54519 Nr: 4383-64.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ZAIDE BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54528 Nr: 4392-26.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54522 Nr: 4386-19.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI APARECIDA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54526 Nr: 4390-56.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SILVA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54534 Nr: 4398-33.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Douglas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 
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verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54525 Nr: 4389-71.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER ALVES BASSAGA E OUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54521 Nr: 4385-34.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIVALDO DA SILVA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54515 Nr: 4379-27.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelsio Rocha Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54514 Nr: 4378-42.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEIDA DE LAA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54518 Nr: 4382-79.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDI ANDRADE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 
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Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53818 Nr: 3701-12.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARENO FIORAVANTE DE ANGELO, 

Humberto Bortolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33280 Nr: 591-47.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

- Inmetro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D de Oliveira Dias Materiais de Construção - 

ME, Demilson de Oliveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:Proc. Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do Aviso de Recebimento acostado aos autos, o 

qual retornou dos Correios com a seguintes informação: “Mudou-se”.

Jauru, 14 de junho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 406 Nr: 86-47.2000.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLdmO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:6.702/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste a respeito 

da petição retro, nos termos do §1º do art. 916 do CPC.

Jauru, 19 de junho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 3489 Nr: 369-65.2003.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvany Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste a respeito 

do teor da certidão de fl. 220.

Jauru, 19 de junho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46830 Nr: 151-12.2018.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JAURU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 20 de junho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut
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Gestor Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47682 Nr: 669-02.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício de Almeida Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, CNPJ: 14921092000157 e atualmente em local incerto e 

não sabido FABRÍCIO DE ALMEIDA TEIXEIRA, Cpf: 09539480809, Rg: 

228430987, Filiação: Alair de Almeida Teixeira e Izair dos Santos Teixeira, 

brasileiro(a), casado(a), advogado, Telefone 6532661047. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Tornar pública a propositura da Ação Civil Pública acima 

mencionada, nos termos do art. 94, do Código de Defesa do Consumidor.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO 

DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT. PIC n.º 02/2016. SIMP n.º 

-062/2018 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo 

Promotor de Justiça subscritor, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento nos artigos 127 e 129, inciso III da Constituição Federal, bem 

como no art. 25, inciso IV, e 5º, ambos da Lei 7347/85 (Lei de Ação Civil 

Pública); e nas disposições do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), vem 

perante Vossa Excelência propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM 

PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA DIREITO DO 

IDOSO – TUTELA COLETIVA observado o rito ordinário, em desfavor do 

requerido FABRÍCIO DE ALMEIDA TEIXEIRA, brasileiro, casado, advogado, 

nascido aos 09/08/1972, em Birigui/SP, filho de Izair dos Santos Teixeira e 

Alair de Almeida Teixeira, portador do RG 228430987 SSP/SP, residente e 

domiciliado à Rua Teodomiro Rodrigues de Souza, 1644, Sant´Anna 

Apartamento 01, Pontes e Lacerda/MT, pelas razões fáticas e de direito a 

seguir aduzidas: A) DOS FATOS No ano de 2016, instaurou-se o 

Procedimento Investigativo criminal em epígrafe, nesta Promotoria de 

Justiça de Jauru/MT, tendo em vista denúncia de que o requerido 

FABRÍCIO, por volta de julho de 2016, teria tentado obter vantagem ilícita 

sobre a pessoa de Edilamar Batista Gonzaga, fazendo-a assinar papéis 

(contrato de honorários / procuração ad judicia), quando ela já tinha 

contratado outro advogado, e obtido o benefício previdenciário desejado 

(benefício assistencial para seu filho que possui esquizofrenia paranoica), 

na Justiça Federal. Av. Rui Barbosa, n.º 1050, bairro Boa Esperança - CEP 

78.255-000 - Jauru/MT Telefone (65) 3244-1536. A partir daí, diversos 

idosos foram comparecendo à Promotoria, e citando outros idosos, que 

também foram chamados para prestar depoimento, narrando que, desde 

2011, o requerido FABRÍCIO DE ALMEIDA TEIXEIRA tem sido useiro e 

vezeiro em práticas desonestas, na contratação de serviços advocatícios 

para a garantia de benefícios previdenciários aos idosos, nesta cidade de 

Jauru. Constatou-se que entre 2011 e 2013, nesta cidade de Jauru/MT, o 

requerido FABRÍCIO DE ALMEIDA TEIXEIRA, através de seus funcionários 

SAULO BRAULINO DE MELO e FABIANO RODOLFO PENTEADO, coagiram 

os idosos Stela Novato da Cruz, Josina Valdivina da Conceição, Adelino 

Ribeiro, Delfina de Fátima Freitas, a contratar empréstimo bancário, 

visando garantir o pagamento de honorários, à vista, ao primeiro 

requerido, ao passo que SAULO e FABIANO, sob ordens do primeiro, 

apropriaram-se de proventos ou pensão dos idosos Stela Novato da Cruz, 

Josina Valdivina da Conceição, Adelino Ribeiro e Delfina de Fátima Freitas, 

retirando valores diretamente do primeiro recebimento de beneficiário 

previdenciário dos idosos, a título de “pagamentos de seus serviços” ou 

de “despesas de combustível”, sem prévio ajuste com esta finalidade. 

Demonstrou-se que, nesse período, SAULO BRAULINO DE MELO, na 

companhia de FABIANO RODOLFO PENTEADO, ambos funcionários a 

serviço de FABRÍCIO DE ALMEIDA TEIXEIRA, advogado militante em Pontes 

e Lacerda/MT, de lá vieram para esta cidade de Jauru/MT, em algumas 

ocasiões, nas quais lograram êxito em captar clientela para ajuizamento de 

ações previdenciárias. Sem transparência ou qualquer cautela, no ato de 

esclarecer os termos e valores dos honorários a serem cobrados, a 

idosos hipossuficientes e iletrados, geralmente desacompanhados de 

qualquer familiar, em geral pedia-se uma porcentagem dos valores a 

serem pagos retroativamente pelo INSS (pagamento dos atrasados), o que 

nem sempre era obtido, ou deixava-se para estipular em momento 

posterior, após a implantação do benefício previdenciário. Nesse segundo 

momento, os idosos eram coagidos à contratação de empréstimo bancário 

(quase 60 parcelas) para pagamento dos honorários advocatícios, à vista, 

sob ameaça de perda do benefício previdenciário obtido, conforme relato 

uníssono dos idosos ouvidos nos presentes autos, conforme se vê a 

seguir. Anote-se que, embora raramente o requerido FABRÍCIO DE 

ALMEIDA TEIXEIRA participasse diretamente dos atos realizados, tais atos 

eram praticados sob suas ordens, e ele é quem tinha o domínio do fato de 

toda a operação. Caso 01. STELA NOVATO DA CRUZ Assim, por volta de 

10/05/2011, sob ordens de FABRÍCIO, SAULO e FABIANO estiveram na 

residência da Sra. Stela Novato da Cruz (fls. 38 e 44/45), 

apresentando-se como advogados e oferecendo-Cse para aposentá-la. 

Disseram que não precisava pagar agora, pois quando saíssem os 

valores de aposentadoria “atrasados”, ficariam com 50%. Não obstante 

não saiba ler nem escrever, a idosa assinou o contrato de fl. 523 (anexo), 

datado de 10/05/11, sem qualquer assistência. No contrato, previu-se: 

“CLÁUSULA SEGUNDA: Os CONTRATADOS receberão em 

contraprestação aos serviços profissionais contratados o valor 

correspondente a 40% (quarenta por cento), incidente sobre o crédito 

constante da Carta de Concessão/Memória de Cálculo, bem como, o 

percentual correspondente a 40% (quarenta por cento) do RVP ou 

Precatório Judicial; Na hipótese de concessão de liminar/antecipação dos 

efeitos da tutela ou acordo com a parte contrária (INSS), serão devidos 

honorários advocatícios correspondente a 12 salários mínimos vigente à 

época da assinatura do presente instrumento, devidamente corrigidos pelo 

IGP-M até a data da efetivação do pagamento.” PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

Na hipótese de IMPROCEDÊNCIA da ação judicial proposta, o(a) 

contratante fica desobrigada/isento(a) de qualquer pagamento aos 

contratados, seja a título de indenização ou despesas gastas, seja a título 

de honorários advocatícios; PARÁGRAFO SEGUNDO: Os honorários de 

sucumbência, se arbitrados pelo juízo, pertencerão com exclusividade aos 

contratos” Como se vê, houve a adoção da cláusula cota litis, segundo a 

qual o advogado assume o risco da causa, recebendo a posteriori 

honorários mais elevados, em compensação. Todavia, tratando-se de 

causa de pequena complexidade, e considerando a miserabilidade da 

cliente, o valor tornou-se exorbitante e desproporcional, conforme se 

demonstrará em diante. A aposentadoria foi implantada rapidamente, em 

12/08/2011 (fl. 76), não havendo valores em atraso a ser pagos pelo INSS. 

Após isso, FABIANO e SAULO entregaram R$ 500,00 à vítima, todavia, no 

dia seguinte exigiram o valor de volta, alegando que deveriam ficar com 

aquele valor, a título de suas despesas de combustível, o que foi atendido. 

Por volta de 16/08/2012 (fl. 85), FABIANO e SAULO estiveram na casa da 

idosa, ocasião em que lhe explicaram que os atrasados não haviam saído, 

e portanto deveria “dar um jeito” de pagar os seus honorários, no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), fazendo um empréstimo. A idosa foi enfática, 

em seu depoimento, ao narrar que “deram-lhe um aperto”, dizendo que se 

não fizesse o empréstimo, “eles iriam cortar” o benefício. Destacou ainda, 

que na época tinha 07 (sete) filhos pra criar, e “nem sal” tinha em casa 

para comer. Todavia, temendo a represália, na “companhia” de FABIANO e 

SAULO, além de sua filha Ana Lucia Novato da Cruz, foram até uma 

instituição bancária e fizeram o empréstimo de R$ 5.951,71, com o Banco 

Mercantil Finan, iniciado em 16/08/2012, em 58 parcelas de R$ 186,60, 

totalizando R$ 10.822,80 (dez mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta 

centavos), com os juros (fls. 85). Note-se que o prejuízo para a idosa foi 

bem maior do que o benefício obtido pelos requeridos, exatamente R$ 

4.871,09 a mais, considerando os juros do empréstimo. Ana Lucia narrou 

que (fl. 38), embora não concordasse com o procedimento, não teve 

reação, por que falaram que tinha que pagar de qualquer jeito, senão o 

benefício seria cancelado. Digno de registro que o valor de honorários 

cobrado (R$ 5.951,71), equivalia a 10,89 salários recebidos pela idosa, 

considerando o salário-mínimo de R$ 545,00, vigente em 2011. Também é 

quase o dobro do piso da tabela da OAB/MT vigente à época, R$ 2.521,05. 

Em demonstrativo, o advogado requerido admitiu o recebimento de R$ 

5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais) da idosa (fl. 522 do 

anexo). Caso 02. JOSINA VALDIVINA DA CONCEIÇÃO (fl. 51). Por volta de 

06/05/2011, FABIANO e SAULO foram à casa da idosa Josina Valdivina da 

Conceição, apresentando-se como advogados, e oferecendo-se para 

aposentá-la. Inicialmente, a idosa não queria, mas insistiram e inclusive 

voltaram outro dia, ao que ela disse que não tinha como pagar, mas 
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disseram que não cobrariam nada para aposentá-la, nem mesmo os 

atrasados. Assim, mesmo sem saber ler e nem escrever o próprio nome 

(fl. 151), a idosa assinou, com sua digital, o contrato de fl. 718, em 

06/05/2011, sem qualquer assistência de familiares, com as seguintes 

cláusulas: “CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATADO receberá em 

contraprestação aos serviços profissionais contratados o valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) dos atrasados, cuja base de 

cálculo compreende o total das prestações vencidas até a prolação da 

sentença transitada em julgado com mais 12 prestações vincendas. 

Precedentes: Proc. E-3.769/2009 (…); Na hipótese de concessão de 

liminar/antecipação dos efeitos da tutela ou acordo com a parte contrária 

(INSS), serão devidos honorários advocatícios correspondente a 12 

salários mínimos vigente à época da assinatura do presente instrumento, 

com pagamento a ser realizado após a implantação do Benefício acima 

supramencionado, ficando expressamente autorizado pelo (a) 

CONTRATANTE a retenção pelo CONTRATADO de valores eventualmente 

existente a título de pagamento dos atrasados compreendidos entre a DIB 

e DIP no momento do levantamento, compensando-se o valor recebido com 

o contratado.” PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de IMPROCEDÊNCIA 

da ação judicial proposta, o(a) contratante fica desobrigada/isento(a) de 

qualquer pagamento aos contratados, seja a título de indenização ou 

despesas gastas, seja a título de honorários advocatícios; PARÁGRAFO 

SEGUNDO: Os honorários de sucumbência, se arbitrados pelo juízo, 

pertencerão com exclusividade aos contratos” Sem mais delongas, é de 

se observar que a extensa base de cálculo adotada, no referido 

contratado, pode tomar proporções gigantescas, a ponto de tornar-se 

impagável, ainda mais considerando a clientela atingida, idosos que 

sobrevivem de um salário mínimo mensal! Como, nessas condições, o 

idoso poderia pagar, por exemplo, 24 SM? Gritante a vantagem em prol do 

causídico, ainda, quando prevê a retenção de valores a título de 

pagamento de atrasados, vez que, pela cláusula, após esperar meses ou 

anos pela concessão de seu direito, o titular poderá ficar sem ver um 

centavo dos atrasados, que poderão ser retidos integralmente (100%) 

pelo requerido. Mas prosseguindo, quando saiu a primeira aposentadoria, 

FABIANO e SAULO vieram de Pontes e Lacerda, e levaram a vítima até um 

mercadinho, onde foi sacado o benefício, ocasião em que já 

apropriaram-se de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta) reais da vítima, 

alegando que era “do seu serviço”, entregando o restante do primeiro 

recebimento, cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais), para a vítima. Algum 

tempo depois, por volta de 07/10/2012 (fl. 87) FABIANO e SAULO 

retornaram para cobrar R$ 6.000,00 (seis mil reais), que seriam dos 

honorários. Como a vítima não tinha como pagar, exigiram que fosse ao 

banco para fazer um empréstimo, o que realmente foi feito, com o Banco 

Votorantim, início em 07/10/2012, no valor de R$ 5.948,36, em 58 parcelas 

de R$ 186,60 (fl. 87) (total de R$ 10.822,80), na companhia e sob 

supervisão de FABIANO e SAULO. Destaque-se que os requeridos não 

autorizaram a companhia de Marli da Conceição Cruz, filha da vítima, a 

qual, todavia, posteriormente exigiu a emissão do recibo de fl. 57, no valor 

de R$ 5.940,00. Como se vê, em virtude do empréstimo, a vítima 

obrigou-se a pagar R$ 4.874,44 de juros, além dos honorários dos 

requeridos, que a propósito, correspondiam a 10,91 benefícios mensais 

recebidos pela idosa, no valor de um salário-mínimo da época (R$ 545). 

Caso 3. ADELINO RIBEIRO (fl. 62) Adelino estava na residência de sua 

mãe Iracema, por volta de 03/10/11, quando lá apareceram os 

“advogados” FABRÍCIO e FABIANO, para aposentá-la, quando indagaram 

ao depoente se também não queria aposentar. A proposta foi aceita, 

sendo que não falaram inicialmente em valores, mas que quando saíssem 

os atrasados, iriam ver como ficava. Ato contínuo, o idoso assinou o 

contrato de fls. 422 dos autos apensos, em 03/10/11, cujas cláusulas são 

idênticas à do Caso 02 (Josina), salvo que são previstos 15 salários 

mínimos, e não 12. Quando saiu a aposentadoria, FABIANO e outro 

indivíduo voltaram à sua residência, cobrando o serviço deles, que 

supostamente seria no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), diante do 

que o idoso foi até o mercadinho do Ronivon, sob a assistência dos 

referidos, sacou o valor e passou para eles. Cerca de 60 (sessenta) dias 

depois, os “advogados” voltaram, dizendo que o idoso tinha que pagar R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) de honorários, mas “como não tinha esse 

dinheiro, eles falaram que tinha um sistema, que eles faziam um 

empréstimo consignado, e daí passava esse dinheiro pra eles”. O idoso 

achou caro o valor, ofertando R$ 2.000,00 (dois mil reais) como 

pagamento (o valor que entendia justo), mas sua proposta não foi aceita, 

de modo que foi obrigado a fazer o empréstimo, ainda sob o argumento de 

que outros idosos tinham feito dessa forma, então a vítima tinha que fazer 

também. O idoso, que não sabe ler, não foi assistido por ninguém da 

família nesse momento, e contra a sua vontade, teve que contratar a 

importância de R$ 5.004,95 (cinco mil e quatro reais e noventa e cinco 

centavos) em crédito consignado, no Banco Banrisul, em 18/10/2012, em 

58 parcelas de R$ 156,55 (fl. 98), o que totaliza R$ 9.079,90 (nove mil, 

setenta e nove reais e noventa centavos), donde se extrai que a 

importância de R$ 4074,95 (quatro mil e setenta e quatro reais e noventa e 

cinco centavos) foi paga em juros (fl. 98). Consta o levantamento de 

Alvará Judicial no valor R$ 8.440,30 (fl. 418 do apenso), em 03/10/16, não 

se sabendo quanto desse valor foi destinado à vítima, pois o recibo de fl. 

419 não discrimina o valor recebido (inepto, portanto, para comprovar 

quitação, por infringência à norma do art. 320 do Código Civil1.), 

declarando apenas o recebimento do valor do Alvará, “descontados os 

honorários contratuais”. Considerando a cláusula leonina (n.º 02) prevista 

no contrato, permitindo que o advogado FABRÍCIO retivesse a 

integralidade do recebimento dos atrasados, é extremamente provável que 

o tenha feito, no presente caso. Segundo o requerido FABRÍCIO (fl. 165), 

os honorários cobrados de Adelino totalizaram R$ 8.208,00 (oito mil, 

duzentos e oito reais), o que corresponde a 15,06 vezes o salário-mínimo 

da época (R$ 545,00), mais que o triplo do piso da tabela da OAB/MT 

então vigente (R$ 2.521,05). Caso 4. DELFINA DE FÁTIMA FREITAS (fl. 71) 

Em depoimento nesta Promotoria de Justiça, a filha da Sra. Delfina, Ilidia de 

Freitas Cunha (fl. 71) afirmou que sua mãe teve que pagar todos os 

valores que recebeu, como atrasados, do INSS (cerca de R$ 7.500,00) e 

ainda fazer empréstimo em 5 anos, que totalizou quase doze mil reais, de 

modo que, de um salário-mínimo, que deveria 1 Art. 320. A quitação, que 

sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a 

espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o 

tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu 

representante. receber, estaria recebendo apenas R$ 670,00 (seiscentos 

e setenta reais), mensalmente. Delfina de Fátima Freitas, ouvida às fls. 

119, confirmou que recebeu a visita, no passado dos “advogados” SAULO 

e FABIANO, que pegaram seus documentos para aposentá-la, mas não 

falaram nada sobre honorários. A idosa, que mal sabe assinar o nome, 

assinou o contrato de fls. 292 (autos anexos), constando como 

testemunhas José Tomé Silva e Gilson Coroleiro Marinho, na data de 

30/01/12, com as seguintes cláusulas: “CLÁUSULA SEGUNDA: O 

CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços profissionais 

contratados o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos 

atrasados, cuja base de cálculo compreende o total das prestações 

vencidas até a prolação da sentença transitada em julgado com mais 12 

prestações vincendas. Precedentes: Proc. E-3.769/2009 (…); Na hipótese 

de concessão de liminar/antecipação dos efeitos da tutela ou acordo com 

a parte contrária (INSS), serão devidos honorários advocatícios 

correspondente a 15 salários mínimos vigente à época da assinatura do 

presente instrumento, com pagamento a ser realizado após a implantação 

do Benefício acima supramencionado, ficando expressamente autorizado 

pelo (a) CONTRATANTE a retenção pelo CONTRATADO de valores 

eventualmente existente a título de pagamento dos atrasados 

compreendidos entre a DIB e DIP no momento do levantamento, 

compensando-se o valor recebido com o contratado. PARÁGRAFO 

PRIMEIRO: Na hipótese de IMPROCEDÊNCIA da ação judicial proposta, o(a) 

contratante fica desobrigada/isento(a) de qualquer pagamento aos 

contratados, seja a título de indenização ou despesas gastas, seja a título 

de honorários advocatícios; PARÁGRAFO SEGUNDO: Os honorários de 

sucumbência, se arbitrados pelo juízo, pertencerão com exclusividade aos 

contratos” (g.n.) Afirmou que, quando saiu a aposentadoria, SAULO 

afirmou que tinha que fazer o empréstimo consignado, senão cortaria sua 

aposentadoria, destacando que não fez esse empréstimo 

espontaneamente, mas apenas por pressão dos “advogados”. Desse 

modo, foi firmado o Contrato, incluído no sistema em 02/03/2013, com o 

banco ITAU BMG, obtendo o empréstimo de R$ 6.515,05, em 58 parcelas 

de R$ 203,40, totalizando R$ 11.797,20 (onze mil, setecentos e noventa e 

sete reais e vinte centavos) (fl. 125), donde se vê que o prejuízo da vítima, 

além do lucro dos requeridos, devido aos juros bancários, foi de R$ 

5.282,15 (cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e quinze centavos). A 

idosa afirmou, ainda, que quando saiu o Alvará judicial de fls. 239, no valor 

de R$ 5.323,78, em 08/08/2014, não recebeu nada dele, embora conste 

sua assinatura em recibo genérico, sem indicação de valor, à fl. 240. 

Ainda, quando saiu seu primeiro recebimento de aposentadoria, no valor 

de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), o SAULO ficou com todo o 
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valor, mesmo ela estando precisando demais desse dinheiro. Com efeito, 

em relação ao Alvará judicial, no valor de R$ 5.323,78, o recibo de fl. 

238/240, firmado pela vítima, não informa que valor ela recebeu, mas 

apenas, que recebeu o valor do Alvará, “descontados os honorários 

contratuais”, cujo valor ignora-se. Inepto, portanto, o documento para os 

fins legais que se destina (quitação), por inobservância à regra do art. 320 

do Código Civil, já transcrito. Nesse ponto, chega-se à conclusão de que, 

tentando interpretar a leonina Cláusula segunda do contrato, devem haver 

duas possibilidades alternativas de honorários: 1) em caso de concessão 

de liminar / antecipação dos efeitos de tutela (quando não há atrasados, 

ou eles são inexpressivos), pagamento de 15 salários-mínimos; 2) quando 

há atrasados, 30% do total das prestações vencidas até a sentença (na 

parte em que inclui 12 prestações vincendas, a cláusula é contraditória e 

portanto nula, pois parcelas vincendas não se incluem no conceito de 

“atrasados”), cuja retenção é autorizada. Todavia, o requerido somou as 

duas possibilidades, e no presente caso, apropriou-se tanto da 

integralidade dos atrasados (Alvará judicial de R$ 5.323,78) quanto 

recebeu R$ 6.515,05 em honorários, à vista, para os quais a idosa teve 

que contrair empréstimo bancário e passar 05 (cinco) anos de sua vida 

pagando-o. No total, R$ 11.838,83 (quase o quíntuplo do piso da tabela da 

OAB/MT vigente) quando o máximo, mesmo pelo contrato abusivo, seria de 

15 salários-mínimos da época (R$ 622,00), ou seja, R$ 9330,00 (nove mil, 

trezentos e trinta reais). Como se vê, não se observa limites para a 

ganância do requerido FABRÍCIO DE ALMEIDA TEIXEIRA, sendo 

extremamente provável que tal procedimento tenha se repetido em 

inúmeros outros casos de idosos – vítimas. Caso 5. ÁUREA MARTINS 

CAMPOS (fl. 102) Conforme depoimento de fl. 102, por volta de 2011, 

SAULO e outro indivíduo combinaram com a idosa Áurea Martins Campos 

em promover a sua aposentadoria. O contrato foi assinado em 17/10/2011 

(fl. 93 dos autos apensos), constando a assinatura de uma testemunha 

sem identificação, com as seguintes cláusulas: “CLÁUSULA SEGUNDA: 

Os CONTRATADOS receberão em contraprestação aos serviços 

profissionais contratados o valor correspondente a 40% (quarenta por 

cento), incidente sobre o crédito constante da Carta de 

Concessão/Memória de Cálculo, bem como, o percentual correspondente a 

40% (quarenta por cento) do RVP ou Precatório Judicial; Na hipótese de 

concessão de liminar/antecipação dos efeitos da tutela ou acordo com a 

parte contrária (INSS), serão devidos honorários advocatícios 

correspondente a 12 salários mínimos vigente à época da assinatura do 

presente instrumento, devidamente corrigidos pelo IGP-M até a data da 

efetivação do pagamento.” PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de 

IMPROCEDÊNCIA da ação judicial proposta, o(a) contratante fica 

desobrigada/isento(a) de qualquer pagamento aos contratados, seja a 

título de indenização ou despesas gastas, seja a título de honorários 

advocatícios; PARÁGRAFO SEGUNDO: Os honorários de sucumbência, se 

arbitrados pelo juízo, pertencerão com exclusividade aos contratos” 

Deferido o pedido do benefício previdenciário (DIB em 08/03/2012 – fl. 

215), a idosa recebeu R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) de 

atrasados, mas ficou apenas com R$ 200,00 (duzentos reais), pois o 

restante, R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), foram entregues a 

SAULO, o qual ainda disse que faltava a importância de R$ 600,00, que foi 

paga posteriormente, totalizando R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) 

de honorários. Desse modo, extremamente gritante e desproporcional a 

vantagem em prol do causídico, quando, sem previsão contratual, efetiva a 

retenção de 94,87% do pagamento de atrasados, de modo que, após 

esperar 05 (cinco) meses pela concessão de seu direito, ficou com 

apenas R$ 200,00 (duzentos reais), pois o restante (R$ 3700,00) foi retido 

/ apropriado pelo requerido. O denunciado FABRÍCIO admitiu o recebimento 

de “pouco mais de 3.000” da Sra. Áurea (fl. 165), e elaborou cálculo (fl. 

92) onde indica a proporção entre os valores recebidos, pela idosa, 

durante toda a tramitação do processo – 2012/2017, e os valores por ele 

recebidos. Todavia, não se mostra razoável base de cálculo tão extensa, 

quando a base de cálculo do próprio CPC, art. 292, III, é de 12 prestações, 

nem tampouco, justifica-se a retenção de 94,87% dos atrasados, sem 

fundamento contratual. Outros casos de lesão a idosos A idosa Maria 

Servina de Jesus, cliente de FABRÍCIO, afirmou em depoimento (fls. 58/59) 

ter ficado sabendo que os idosos Ester, Josina e dona Maria tiveram que 

fazer um empréstimo de R$ 6.000,00 para se aposentar, e por medo de 

que isso acontecesse também consigo, procurou a Promotoria, anotando 

que o acordado foi apenas repartir os valores atrasados com eles, 

quando o INSS a pagasse. No mesmo sentido, denúncia recebida na 

Promotoria de Justiça de Vila Bela da Santíssima Trindade, formulada pela 

idosa Ostácia de Campos (anexo). No mesmo sentido, o relato de Edilamar 

Batista Gonzaga (fl. 21), bem ainda, a denúncia criminal formulada nos 

autos Cód. 40685, contra o requerido, sendo vítima Natalino de Assis 

Rocha. Dessa forma, resta evidente que não se trata de meros casos 

isolados, mas sim, de um quadro de violação ampla, sistemática e 

continuada aos direitos de idosos, repita-se, iletrados, pobres, 

hipossuficientes, que não só foram lesados 1) em sua autonomia 

contratual, obrigando-se a firmar empréstimos consignados em delongado 

parcelamento, para pagar à vista os honorários advocatícios do requerido, 

quanto 2) sofreram espoliação de seus direitos previdenciários, mediante 

cláusulas abusivas e leoninas, prevendo valores exorbitantes de 

honorários advocatícios, incompatíveis com os casos concretos. 3) Se 

não bastasse, essas próprias cláusulas foram desrespeitadas, em alguns 

casos, para garantir maior vantagem ilícita ao requerido. Assim, 

inafastável o acionamento do Poder Judiciário, para fazer estabelecer a 

legalidade, determinando-se a recomposição dos direitos dos idosos, 

clientes do requerido, neste município, lesados por tais práticas desleais. 

B) DO DIREITO I - DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO A 

Constituição Federal, em seu artigo 127, repetida pela Lei n.º 8.625/93, 

artigo 1º, atribui ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O artigo 

1º, II, c.c. art. 5º, I, da Lei n.º 7.347/85 estabelecem que o Ministério 

Público possui o dever institucional de promover a ação civil pública para 

proteção de interesses sociais, sejam difusos, coletivos ou individuais 

indisponíveis. Posto isso, tem o Ministério Público legitimidade para acionar 

demanda que visa tutelar tanto o direito difuso, coletivo e individuais 

homogêneos, conforme o salutar dizer do Prof. Hugo Nigro Mazzilli, 

vejamos: "(...) Negar o interesse geral da sociedade na solução de litígios 

coletivos de larga abrangência ou repercussão social, e exigir que cada 

lesado comparecesse a juízo em defesa de seus interesses individuais, 

seria desconhecer os fundamentos e objetivos da ação coletiva ou da 

ação civil pública. Enfim, se em concreto a defesa coletiva de interesses 

transindividuais assumir relevância social, o Ministério Público estará 

legitimado a propor a ação civil pública correspondente. Convindo à 

coletividade como um todo a defesa de um interesse difuso, coletivo ou 

individual homogêneo, não se há de recusar ao Ministério Público". 

Busca-se outrossim, com a presente demanda, tutelar interesses e 

direitos coletivos e individuais homogêneos (artigos 81, 82, 91 e 92 da Lei 

nº 8.078/90) de: a) hipossuficientes economicamente, considerando que 

nas causas patrocinadas pelo requerido sempre são solicitados os 

benefícios da justiça gratuita; b) idosos, também hipossuficientes 

economicamente, vez que vários autores de ações patrocinadas pelo 

requerido têm mais de sessenta anos (artigos 1º, 43, 73 e 74 da Lei nº 

10.741/93); Nessa quadra, insta destacar o que dispõem a Lei 8.743/93 

(Lei orgânica da Assistência Social) e Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso): 

“Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é 

Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 

sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas. Art. 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos 

direitos estabelecidos nesta lei.” (g.n). “Art. 1º É instituído o Estatuto do 

Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Art. 74. Compete ao Ministério 

Público: I – instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e 

individuais homogêneos do idoso; Art. 75. Nos processos e procedimentos 

em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na 

defesa dos direitos e interesses de que cuida esta Lei, hipóteses em que 

terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, 

requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos 

cabíveis; Art. 81. Para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, 

coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, consideram-se 

legitimados, concorrentemente: I – o Ministério Público;”. Como se vê, pela 

dicção legal, evidente a legitimidade do Ministério Público, para atuar na 

defesa dos direitos coletivos e individuais homogêneos de pessoas 

hipossuficientes e de idosos, ora tutelados. II - DA ABUSIVIDADE DOS 

HONORÁRIOS COBRADOS II.1 - DA CLÁUSULA “QUOTA LITIS” Em relação 

às causas atinentes às questões Previdenciárias, praticamente a 

totalidade dos processos patrocinados pelo requerido, normalmente casos 

de caráter repetitivo e de menor complexidade, não exigem esforço que 

justifique a excessiva cobrança aqui identificada. Nesses contratos, 

verifica-se a predominância da denominada cláusula “quota litis”, ou 
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contrato quotalício. Tal cláusula foi bem definida no seguinte precedente 

jurisprudencial: “AC 200271000330384 – AC Apelação Cível – Ementa: 

Civil e Administrativo. Contrato de Prestação de Honorários Advocatícios. 

Ruptura da Relação Obrigacional. Fato do Príncipe. Efeitos. 1. Os contratos 

de prestação de serviços advocatícios entabulados entre o autor e o Em 

alentado parecer publicado na Revista Forense, acerca do contrato 

quota-litis, assinalou o saudoso Ministro Carlos Thompson Flores, verbis: 

"Sucede que o contrato de honorários em questão, tendo em vista as 

condições estipuladas, caracteriza-se como especial, nominado pelos 

doutores, como contrato cotalício ou quota-litis. Com base nele, o quantum 

ajustado somente dará direito a seu recebimento, quando ocorrer lucro 

para o cliente, ou seja, quando a demanda proposta for. julgada 

procedente, ainda que em parte. E é, exatamente sobre o líquido apurado 

que incidirão as percentagens ajustadas, proporcionando sua paga 

(Pontes de Miranda, Trat. de Dir. Priv., VI, 1955, p. 151).: ("Honorários 

Advocatícios. Contrato Quota- Litis. Ação de Cobrança. Prescrição.", in 

Revista Forense, v. 359, pp. 183/4: Relato(a) Carlos Eduardo Thompson 

Flores Lenz – TRF4 – Terceira Turma – DJ 30/08/2006. Decisão: A turma, 

por unanimidade, deu provimento aos recursos da CEF e do Banco 

Santander Meridional S/A e julgou prejudicado o apelo da parte autora. 

Publicado na RTRF/4ª R Nº 62/2006/213.” (g.n). II.1.1 - DA CLÁUSULA 

“QUOTA LITIS” E OS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE Outrossim, no aprofundamento 

do tema quota litis, são extraídas as seguintes lições de Yussef Said 

Cahali, na obra Honorários Advocatícios, 3ª edição, RT, p. 772/773: Em 

síntese: O contrato quotalício tem, entre os civilistas, seus defensores, 

que lhe apregoam as vantagens para ambas as partes; e tem seus 

detratores, que o qualificam de imoral. Mas a validade da estipulação pode 

ser questionada se extorsiva ou excessiva, resultante do abuso da 

necessidade premente, ou inexperiência da outra parte, ou seja, do dolo 

de aproveitamento, na feliz expressão usada por Caio Mário da Silva 

Pereira; assimilando-se, daí, a lesão que dela resulta, ao lucro usurário 

que resulta do conflito entre os elementos volitivos e a declaração de 

vontade, que a Lei 1.521/51, define e pune como crime contra a economia 

popular (v., a respeito, Vicente Ráo, Ato Jurífico, 3ª ed., n. 91, PP.255- 

260). Se assim é, alinhados ainda os princípios éticos e de equidade, não 

pode prevalecer a estipulação excessiva dos honorários contratados em 

manifesta desproporcionalidade com a prestação do serviço profissional, 

devendo a verba ser reduzida aos parâmetros razoáveis. (...) Insta 

ressaltar que a 1ª Câmara do 1º TACivSP inadmitiu a exigibilidade do pacto 

de quota litis em razão de serviços prestados em ação de alimentos, como 

pode ser interpretada a ação previdenciária que visa o sustento do 

requerente: A chamada quota litis, como esclarece Plácido e Silva, não 

equivale aos honorários, constantes da percentagem sobre o valor da 

causa, mas à participação nos resultados da causa (Vocabulário Jurídico, 

verbete quota litis). E Caio Mário da Silva Pereira adverte que o Código de 

Ética, interdizendo ao advogado associar-se ao cliente na causa, permite 

que se contratem sob a forma de percentagem computada sobre o valor 

liquidado (Instituições de Direito Civil, III, p. 374). No caso da ação de 

alimentos, incabível o pacto de quota litis, pois não se concebe a 

participação nos resultados da causa; aqui o de que se cuida é de suprir 

as necessidades de sustento e sobrevivência do alimentado, não havendo 

proveito ou vantagem de que se possa o advogado participar, como se 

fosse sócio do menor. Ademais, já tendo a condenação do devedor de 

alimentos incluído a verba honorária, nada mais resta ao patrono reclamar 

ou receber. (...) 1ª Câmara do 1º TACivSP, 3.2.88, RT 633/103. Com efeito, 

a possibilidade de adoção da cota litis não quer dizer que não se deva 

respeito aos postulados fundamentais da razoabilidade e 

proporcionalidade. Nessa linha, foi o julgamento dos autos Cód. 

2008.35.02.003157-0, da Subseção Judiciária de Anápolis/GO, no qual o 

MM. Juiz federal Eduardo de Melo Gama, em sentença de 06/12/2010, 

assentou que “nas causas previdenciárias que tramitam pelo Juizado 

Especial Federal, considerando a condição econômica dos autores e a 

celeridade do procedimento, entendo que a cobrança de valores que 

excedam a 20% (vinte por cento) do valor – assim considerado aquele 

descrito no artigo 260 do CPC – é abusiva, em regra”. De igual modo, o 

entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região: “AI 

200903000147991 – AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 370617 Ementa. 

PROCESSUAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS 

CONTRATUALMENTE. 30% SOBRE O VALOR BRUTO RECEBIDO PELOS 

AUTORES. IMPOSSIBILIDADE. - O princípio da autonomia contratual é 

exercido em razão e nos limites da função social do contrato. Clausula 

geral que é, "a função social do contrato prevista no artigo 421 do Código 

Civil, "reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas 

úteis e justas" (Enunciado 22 do Centro de Estudos Judiciários). - A 

liberdade de contratar não é absoluta, não se pode descurar por exemplo, 

dos princípios da probidade e boa-fé, estampados no artigo 422 do Código 

Civil. E ao juiz, cumpre, quando necessário, suprir e corrigir o contrato e, 

até mesmo, decretar a nulidade da avença. - O caso concreto contempla 

contrato celebrado na modalidade quota litis, "uma convenção que associa 

o advogado aos riscos do processo, conferindo-lhes por honorários uma 

parte do que puder ser obtido" (Dalloz, Repertório Prático, verbete 

"Advocat", p. 205). - A parte é que tem direito sobre o valor da 

condenação, a ser pago pelo INSS, que tem nítido caráter alimentar, e não 

o advogado. Cabe ao advogado dirigir-se à via apropriada para a 

discussão dos honorários contratuais. - Agravo de instrumento a que se 

nega provimento. Prejudicado pedido de reconsideração. Relator(a) Juiza 

Therezinha Cazerta – TRF3 – Oitava Turma - DJF3 CJ2 Data: 03/11/2009 – 

pág. 116. Decisão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são 

partes as acima indicadas, decide a Oitava Turma do Tribunal Regional 

Federal da Terceira Região, por maioria, negar provimento ao agravo de 

instrumento, nos termos do voto da Relatora, com quem votou o 

Desembargador Federal Newton De Lucca, vencida a Desembargadora 

Federal Vera Jucovsky, que lhe dava provimento, e, por unanimidade, 

julgar prejudicado pedido de reconsideração. Votaram os 

Desembargadores Federais Vera Jucovsky e Newton De Lucca. Data da 

Decisão 14/09/2009.” (g.n); II.2 DAS NORMAS LEGAIS A RESPEITO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS O Estatuto Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil -OAB , consubstanciado na Lei nº 8.906, de 04 de 

julho de 1994, que regulamentou o exercício da Advocacia no Brasil, 

relativamente aos honorários advocatícios prevê: “Art. 22. A prestação de 

serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos 

honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de 

sucumbência. § 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa 

de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria 

Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários 

fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da 

OAB, e pagos pelo Estado. Já em relação à Ética Profissional, estabelece 

o Estatuto da OAB: Art. 36. Os honorários profissionais devem ser fixados 

com moderação, atendidos os elementos seguintes: I – a relevância, o 

vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas; II – o 

trabalho e o tempo necessários; III – a possibilidade de ficar o advogado 

impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes 

ou terceiros; IV – o valor da causa, a condição econômica do cliente e o 

proveito para ele resultante do serviço profissional; V – o caráter da 

intervenção, conforme se trate de serviço a cliente avulso, habitual ou 

permanente; VI – o lugar da prestação dos serviços, fora ou não do 

domicílio do advogado; VII – a competência e o renome do profissional; VIII 

– a praxe do foro sobre trabalhos análogos. Ainda, de acordo com o artigo 

38 do Código de Ética (art. 50 do novo), o valor dos honorários 

advocatícios, somados os contratuais e os sucumbenciais, não pode ser 

superior ao que a parte receberá em razão do processo. Por sua vez, o 

Art. 34 prevê que Constitui infração disciplinar: (…) XX - locupletar-se, por 

qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou 

interposta pessoa;” Também na norma processual civil vigente (art. 85, § 

2º, do CPC), encontramos parâmetros para fixação dos honorários 

sucumbenciais, perfeitamente utilizáveis para os honorários contratuais, in 

verbis: “§ 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, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o 

lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV 

- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço.” Por fim, verifica-se da Tabela de Honorários da OAB/MT, vigente 

à época dos fatos (anexa), em sua Tabela XV – Advocacia Previdenciária, 

itens 2 e 2.1, que o valor mínimo para postulação judicial de ação de 

caráter previdenciário é de 20% sobre o valor efetivo ou real da causa ou 

proveito que for pleiteado ou advier ao cliente, estabelecendo o piso em 

R$ 2.521,05 (dois mil, quinhentos e vinte e um reais e cinco centavos). 

Todavia, conforme se observa dos autos, mesmo se tratando de clientes 

humildes, sem condição “nem pra comprar sal”, e causas de complexidade 

baixa ou média, o requerido cobrou-lhes valores muito acima do piso da 

tabela, exigindo, ainda, o pagamento à vista, mediante empréstimos 

consignados, sob ameaça de cancelamento da aposentadoria. Mesmo que 
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assim não fosse, é evidente que as balizas fixadas pela OAB-MT estão 

submetidas à apreciação do Judiciário, pois, no caso concreto, podem se 

mostrar imoderadas e desproporcionais. Nos casos postos à apreciação, 

observou-se extensa base de cálculo adotada (todas as parcelas 

vencidas + 12 vincendas), o pode tomar proporções gigantescas, no 

decorrer dos anos, a ponto de tornar-se impagável, ainda mais 

considerando a clientela atingida, idosos que sobrevivem de um 

salário-mínimo mensal! Em alguns casos, previu-se (e efetivamente 

ocorreu!) a retenção de valores a título de pagamento de atrasados, o que 

significa que, após esperar meses ou anos pela concessão de seu direito, 

o titular poderá ficar sem ver um centavo dos atrasados, que poderiam ser 

retidos integralmente (100%) pelo requerido. Presente, a nosso ver, 

portanto, o abuso, o excesso, e o vício de vontade denominado “lesão”, 

como previsto no Código Civil, a justificar a invalidade das cláusulas 

abusivas, como segue. III – DA INVALIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS 

– POSSIBILIDADE DE REVISÃO E ARBITRAMENTO JUDICIAL DE 

HONORÁRIOS Segundo preceitua o Código Civil de 2002 – Lei nº 

10.406/2002 – traduz-se por defeito no negócio jurídico, apta a gerar a 

sua invalidade, a lesão prevista no art. 157, verbis: “Art. 157. Ocorre a 

lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por 

inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao 

valor da prestação oposta. § 1º Aprecia-se a desproporção das 

prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o 

negócio jurídico. (...)” Tal dispositivo está diretamente ligado ao abuso 

observado nas relações contratuais em que há desproporção entre as 

prestações de negócio, aproveitando-se uma das partes da de “premente 

necessidade” ou inexperiência da outra, situação que conclama a atuação 

forte do direito a fim de coibir avenças leoninas sob o manto da legalidade, 

resguardando, vigilante, a isonomia entre as partes contratantes e 

aplicando a máxima de garantir a igualdade de todos, mediante a justa 

proteção à parte hipossuficiente em relação à dominante na relação 

contratual. Como já foi fartamente demonstrado nessa petição, o abuso é 

nítido, prevalecendo-se o requerido dos atributos que lhe conferem sua 

condição profissional, ante a inexperiência e situação de necessidade - 

como também da situação de pobreza - segundo argumentos postos face 

ao Juízo na solicitação das benesses da justiça gratuita - de seus clientes, 

notadamente pessoas idosas, doentes, incapazes, em questões de cunho 

alimentar. A considerar os dispositivos contratuais já descritos, resta claro 

que o requerido, além de não observar o dever, diga-se, de ofício, do 

Advogado de proceder com moderação na cobrança de honorários, 

agindo dentro dos limites razoáveis e na devida proporção dos serviços 

prestados, certamente não observou, na formalização das inúmeras 

avenças noticiadas, o estipulado no art. 421, do Código Civil quanto à 

função social do contrato, que assim dispõe que “Art. 421. A liberdade de 

contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 

contrato.” (g.n); Incorreu também em ofensa ao Princípio da Boa Fé 

objetiva, preconizado no art. 422, do mesmo diploma legal, verbis: “Art. 

422. os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” 

Interpretando tais dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.º 

1.155.200-DF, Rel. Min. Nancy Andrigui, entendeu pela possibilidade de 

revisão / arbitramento judicial de honorários excessivos, quando 

configurada a lesão, in verbis: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

HONORÁRIOS QUOTA LITIS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM FIXADA EM 50% 

SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO. LESÃO. 1. A abertura da instância 

especial alegada não enseja ofensa a Av. Rui Barbosa, n.º 1050, bairro 

Boa Esperança - CEP 78.255-000 - Jauru/MT Circulares, Resoluções, 

Portarias, Súmulas ou dispositivos inseridos em Regimentos Internos, por 

não se enquadrarem no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", 

da Constituição Federal. Assim, não se pode apreciar recurso especial 

fundamentado na violação do Código de Ética e Disciplina da OAB. 2. O 

CDC não se aplica à regulação de contratos de serviços advocatícios. 

Precedentes. 3. Consubstancia lesão a desproporção existente entre as 

prestações de um contrato no momento da realização do negócio, 

havendo para uma das partes um aproveitamento indevido decorrente da 

situação de inferioridade da outra parte. 4. O instituto da lesão é passível 

de reconhecimento também em contratos aleatórios, na hipótese em que, 

ao se valorarem os riscos, estes forem inexpressivos para uma das 

partes, em contraposição àqueles suportados pela outra, havendo 

exploração da situação de inferioridade de um contratante. 5. Ocorre 

lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de 

desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua 

remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela 

causa. 6. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula 

contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los 

ao patamar de 30% da condenação obtida. (j. 22/02/2011). Pela 

relevância, confira-se trechos do voto da eminente Ministra Nancy 

Andrigui, no referido julgamento: Nesse ponto, a primeira observação a 

ser feita é a de que, nas palavras de Tepedino (op. cit., pág. 296), citando 

Ana Luiza Maia Nevares, não se deve excluir de plano a possibilidade de 

incidência da lesão nos contratos aleatórios. Este poderá ser lesivo se, 

"ao se valorarem os riscos, estes forem inexpressivos para uma das 

partes, em contraposição àqueles suportados pela outra, havendo 

exploração da situação de inferioridade de um contratante pelo outro, 

beneficiado no momento da celebração do negócio. Assim, o fato de se 

estar, aqui, diante de um acordo quota litis , mediante o qual o advogado 

apenas receberá sua remuneração na hipótese de êxito na demanda, não 

impede que se aprecie a causa sob a ótica da lesão. Estabelecida essa 

premissa, deve ser ressaltado, como bem observou o TJ/DFT, que o 

CED-OAB possibilita, em princípio, a cobrança de honorários 

condicionados ao êxito da ação, em montante equivalente a até 50% do 

benefício auferido pelo cliente. Esse permissivo se encontra em seu art. 

38, com as seguintes palavras: Art. 38. Na hipótese da adoção de 

cláusula" quota litis ", os honorários devem ser necessariamente 

representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários de 

sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor 

do constituinte ou do cliente. Parágrafo único. A participação do advogado 

em bens particulares de cliente, comprovadamente sem condições 

pecuniárias, só é tolerada em caráter excepcional, e desde que 

contratada por escrito. Foi nesse fato que o TJ/DFT se baseou para 

considerar regular o contrato de honorários questionado neste recurso. 

Vale dizer: se o código de ética permite a cobrança de honorários até o 

patamar de 50%, não se pode considerar existente a desproporção de 

prestações necessária a caracterizar a lesão, abuso de direito ou ofensa 

ao princípio da boa-fé objetiva na cobrança do percentual permitido. 

Contudo, é necessário considerar que a norma do art. 38 do Código de 

Ética, como norte a ser seguido para a aplicação dos demais institutos do 

código civil, sugere um limite, não um percentual que deva 

obrigatoriamente aplicado. Assim, as partes podem fixar, dentro desse 

limite, os mais variados percentuais no momento da contratação dos 

serviços advocatícios. E para descobrir qual o montante razoável para a 

cobrança aqui discutida, é necessária a apreciação de outras questões. O 

CED-OAB traz, em seu corpo, diversos princípios cuja observação é 

importantíssima. Logo no preâmbulo menciona que o advogado deve 

exercer a advocacia com o indispensável senso profissional, mas também 

com desprendimento, jamais permitindo que o anseio de ganho material 

sobreleve à finalidade social do seu trabalho. Em seu art. 1º, reza que o 

exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste 

Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos Provimentos e com os 

demais princípios da moral individual, social e profissional. Seu art. 36 diz 

que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação (sem 

destaques no original), atendidas a relevância, vulto e dificuldade da 

causa, o tempo e o trabalho necessários, a possibilidade de impedimento 

superveniente do advogado para outros processos, o valor da causa, a 

condição econômica do cliente, o proveito econômico da ação, o caráter 

da intervenção, o local da prestação de serviços, o renome do profissional 

e a praxe do foro sobre trabalhos análogos. V O montante razoável para a 

cobrança de honorários Reconhecida a lesão, torna-se necessária a 

aplicação do direito à espécie para a definição da consequência jurídica 

de tal fato. Em princípio, a lesão conduz à anulabilidade do negócio jurídico. 

Contudo, a doutrina majoritária tem entendido que, na esteira da faculdade 

disciplinada para o devedor no art. 157, 2º do CC/02, é possível também 

reconhecer também à vítima a opção pelo requerimento de mera revisão 

do contrato, em lugar de sua anulação. Na hipótese dos autos, a 

recorrente havia requerido que os honorários contratuais fossem 

reduzidos a 20% sobre o proveito econômico da causa. Esse percentual, 

entretanto, é baixo. Não se pode esquecer, nesse ponto, que os 

advogados requeridos patrocinaram os interesses da recorrente por mais 

de dez anos, mediante a celebração de um contrato de risco cuja 

remuneração só adviria em caso de êxito. Esse risco assumido pelos 

advogados também deve ter expressão econômica. Reputo, assim, 

razoável que a cláusula de honorários seja revisada, reduzindo-se seu 

montante, de 50%, para 30% sobre o benefício econômico aferido pela 

recorrente. Contudo, em observância à orientação contida no art 35, 1º do 
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CED-OAB, determino que a base de cálculo desses 30% seja o total da 

condenação imposta ao réu, somados o benefício econômico reconhecido 

à recorrente e os honorários sucumbenciais fixados em favor do 

recorrido. Ainda, do TJMG e do TRF2: (…) É válida a cláusula contratual 

que estabelece o pagamento de honorários quota litis. No entanto, 

constatada a abusividade na cláusula pactuada, que fixou os honorários 

no percentual de 100% dos valores atrasados do benefício previdenciário 

concedido à autora, o valor dever ser reduzido, levando em consideração 

os princípios da função social, da boa-fé e da equidade que devem 

nortear as relações contratuais. (…). (TJMG – Ap. Cív. 

1.0481.11.000540-4 – Publ. em. 10-10-2014). AG 200602010053795 – AG 

– AGRAVO DE INSTRUMENTO 0 146685 – Ementa. PROCESSUAL CIVIL – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO. 

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DE AÇÃO 

ORDINÁRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTADO AOS 

AUTOS – POSSIBILIDADE – ARTS. 22, § 4º, 23 E 24, § 1º, DA LEI N.º 

8.906/94 – DESPROPORÇÃO ENTRE A QUANTIFICAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS DEVIDOS E A PRESTAÇÃO CUMPRIDA – DISCUSSÃO EM 

VIA AUTÔNOMA. I – Nos termos dos arts. 22, § 4º, 23 e 24, § 1º, da Lei 

n.º 8.906/94, o advogado tem direito autônomo para executar a verba de 

sucumbência, podendo a execução de honorários ser promovida nos 

mesmos autos da ação que tenha atuado, se fizer juntar o contrato de 

prestação de serviços advocatícios. II. Todavia, no caso dos autos, 

nota-se que, prima facie, há evidente desproporção entre a quantificação 

dos honorários devidos e a prestação cumprida. Falta o mínimo de 

comutatividade. III. Confunde-se a cláusula penal com a contraprestação 

devida, sendo certo que ambos têm funções muito distintas. Se o 

escritório almeja reparação pela rescisão contratual, a via adequada não é 

a reserva de numerário que funciona como remuneração por serviços 

prestados, mas a composição civil de ato ilícito. Cuida-se, no mínimo, de 

cláusula aparentemente que, no caso concreto, acarretaria lesão. IV. 

Ademais, as questões referentes ao direito aos honorários devem ser 

discutidas em ação autônoma, sendo certo que a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça tem orientação nesse sentido, tendo em vista 

a garantia prevista no artigo 23 da Lei 8.906/94. V.Agravo de instrumento 

improvido. Relator (a) Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES – 

TRF 2 – Quarta Turma Especializada – DJU – 12/01/2009 – página 115 – 

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos 

termos do voto do(a) Relator(a). Data da Decisão: 14/11/2008. Data da 

Publicação: 12/01/2009. (g.n) Com esses fundamentos, requer-se-á a 

nulidade das cláusulas abusivas previstas no instrumento contratual 

firmado com o requerido. Uma vez declarada a nulidade, de ordem 

impõe-se a revisão ou redefinição judicial dos honorários contratuais 

entabulados, que requer sejam declarados como sendo o equivalente a 

150% do piso para ações previdenciárias, previsto na tabela da OAB da 

época, devendo, portando, devolver-se aos idosos prejudicados: a) o 

valor que ultrapassar a quantia de R$ 3.781,57, equivalente a 150% do 

piso para ações previdenciárias, previsto à época; mais b) o valor de 

“despesas de transporte ou combustível” pagas aos funcionários do 

requerido; c) os valores apropriados de Alvarás judiciais, bem ainda, de 

valores atrasados recebidos do INSS, sem previsão contratual; d) o valor 

dos juros bancários pagos pelas vítimas, em face dos empréstimos 

consignados obtidos; Insta consignar que a revisão judicial dos 

honorários, quando considerados exorbitantes, é possível e devida, ainda 

que posteriormente ao prazo decadencial de reconhecimento do vício de 

vontade, com fundamento no poder geral de cautela judicial, conforme já 

decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

FIXADOS EM VALORES EXORBITANTES. POSSIBILIDADE DE REDEFINIÇÃO 

DO QUANTUM ESTABELECIDO. PRECEDENTES. 1. Hipótese de ação 

ordinária ajuizada em novembro de 2005, pela qual se pleiteia a nulidade 

de processo administrativo e do respectivo ato de inscrição do débito em 

dívida ativa, em que foi dado à causa o valor de R$ 869.136,97 (oitocentos 

e sessenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e noventa e sete 

centavos). 2. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios 

foram fixados pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição em R$ 4.000, 

00 (quatro mil reais). O Tribunal de origem, no entanto, dando provimento a 

recurso adesivo apresentado pela parte autora, estabeleceu a referida 

verba em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, o que, sem o 

cálculo de atualização, representaria um valor aproximado de R$ 

87.000,00 (oitenta e sete mil reais). 3. Quando fixados honorários 

advocatícios em valores irrisórios ou exorbitantes, a jurisprudência deste 

Tribunal tem admitido a redefinição do quantum estabelecido, sem que isso 

implique reexame de matéria fática. 4. Recurso especial provido, para 

reformar o acórdão impugnado no que concerne aos honorários 

advocatícios, reduzindo-os para dois por cento (2%) sobre o valor 

atualizado da causa. (STJ - REsp: 976924 PR 2007/0188109-7, Relator: 

Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 04/11/2008, T1 - PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: --> DJe 03/12/2008). IV – DO DANO MORAL 

COLETIVO E DA NECESSIDADE DE SUA REPARAÇÃO Diante das 

contínuas ilegalidades praticadas, amplamente documentadas nos autos, o 

requerido deve ser responsabilizado, por todo o desgosto, angústia, 

sofrimento, dificuldades e necessidades padecidas pelos idosos, pela 

retirada de parte relevante de seu sustento, por praticamente 05 (cinco) 

anos, em virtude das ilegalidades praticadas pelo requerido. Assim, cabe 

ao Judiciário atuar para que a legislação vigente seja cumprida, 

independente do poderio econômico que o requerido detêm. O meio pelo 

qual a tutela pode ser efetuada é pela indenização do DANO MORAL 

COLETIVO, a respeito do qual o art. 6º do CDC, regra geral do 

microssistema de processo coletivo, aplicável ao caso, dispõe que “São 

direitos básicos do Consumidor: VI – a efetiva prevenção e reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;” (grifos 

nossos) Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor dá guarida tanto à 

teoria do dano moral individual como à do dano moral coletivo, cuja 

reparação e prevenção afigura-se como um direito básico da coletividade. 

O nexo causal que demonstra o dano ensejador de dano moral coletivo 

decorre de atos ilícitos criminais, configuradores dos crimes previstos nos 

arts. 102 e 107 do Estatuto do Idoso (apropriação de bens e coação para 

firmar contrato), como também, atos ilícitos civis, decorrentes de 

pactuação e efetivação de cláusulas abusivas, bem como, 

descumprimento contratual, ofende os valores da boa-fé objetiva (lealdade 

+ confiança), causando evidente desequilíbrio na relação contratual, com 

prejuízo à saúde física e psíquica das vítimas, gerando assim dano moral 

coletivo. Em sendo certo que a sistemática consumerista acolheu referidos 

valores no intuito de buscar a justiça contratual, demonstrada no equilíbrio 

das relações contratuais, pode chegar a outra conclusão, senão a de que 

os ilícitos levados a efeito pelo requerido lesaram toda uma coletividade em 

seu patrimônio valorativo, dando causa ao que a doutrina chama de DANO 

MORAL COLETIVO e o sistema, por sua vez, o consagra em todos os 

seus aspectos. Tem-se, portanto, que os agrupamentos humanos, 

considerados como um todo, são passíveis de sofrerem danos morais, 

vez que seus valores se identificam na sociedade, quando da luta por 

ideais comuns, e, conseqüentemente, podem sofrer também os resultados 

negativos de fatos lesivos, inclusive aqueles ligados às práticas daqueles 

que detêm o poder econômico em nosso país, e destes originados. Surge, 

então, um desprestígio ou um desconforto, no seio da coletividade, em 

face dos serviços prestados pelo requerido, bem como ao caráter 

imperativo de nossas leis, pois, causa a falsa impressão de que somente 

os menos abastados estão submetidos aos seus ditames e respectivas 

sanções. Ademais, é importante destacar que, em âmbito coletivo, para 

aferição do dano moral, é preciso identificar os valores culturais comuns 

ao grupo social que foram lesados em razão da conduta ilícita. No caso, 

todas pessoas simples, humildes, sem estudo, na dependência dos 

familiares ou da ajuda do governo para sobreviver. Desse modo, 

necessária a condenação do requerido à reparação dos DANOS MORAIS 

COLETIVOS, pois é a medida de que dispõe o ordenamento jurídico, para 

proteger as relações sociais de consumo e manter o equilíbrio de forças 

entre as partes, mediante a intervenção do Estado na defesa do 

hipossuficiente – o idoso. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça: ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE - PASSE LIVRE - IDOSOS - 

DANO MORAL COLETIVO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA 

DOR E DE SOFRIMENTO - APLICAÇÃO EXCLUSIVA AO DANO MORAL 

INDIVIDUAL - CADASTRAMENTO DE IDOSOS PARA USUFRUTO DE 

DIREITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE 

- ART. 39, § 1º DO ESTATUTO DO IDOSO - LEI 10741/2003 VIAÇÃO NÃO 

PREQUESTIONADO.1. O dano moral coletivo, assim entendido o que é 

transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é 

passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral 

coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas 

como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. 2. O dano 

extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento 

e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, 

mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos. 3. Na espécie, o dano 

coletivo apontado foi a submissão dos idosos a procedimento de 

cadastramento para o gozo do benefício do passe livre, cujo 
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deslocamento foi custeado pelos interessados, quando o Estatuto do 

Idoso, art. 39, § 1º exige apenas a apresentação de documento de 

identidade.4. Conduta da empresa de viação injurídica se considerado o 

sistema normativo.5. Afastada a sanção pecuniária pelo Tribunal que 

considerou as circunstancias fáticas e probatória e restando sem 

prequestionamento o Estatuto do Idoso, mantém-se a decisão.5. Recurso 

especial parcialmente provido. (REsp 1.057.274-RS, 2ª Turma, Rel. Min. 

Eliana Calmon, j. 1º/12/2009) V – DOS CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DO 

DANO MORAL COLETIVO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO Demonstrou-se, até 

aqui, a conduta lesiva do requerido, a produção de danos morais na ordem 

difusa e a plena relação de causalidade entre as práticas reiteradas das 

mesmas em não cumprir os referidos dispositivos legais e a emergência 

dos danos. Assim, comprovado o dano moral e sua relação de 

causalidade com as condutas do requerido, deve a sociedade de Jauru 

ser ressarcida, a fim de que seja feita a devida justiça, especialmente, no 

que tange à devida reparação associada ao princípio da 

proporcionalidade, culminando, assim, na sanção do agente lesionador 

para que se veja inibido de repetir tal prática lesiva, na devida 

compensação às vítimas do mencionado despautério, exaustivamente 

demonstrado, em observância à capacidade econômica do agente, para 

que sejam mantidos os mais íntegros valores sociais da pessoa humana, 

considerados de forma coletiva. Quanto ao fim a que se destina a sanção 

civil relativa à causação de danos morais coletivos no mercado de 

consumo, convém, analisar: primus, o provimento da indenização realiza o 

papel reparatório de devolver, ainda que indiretamente, o equilíbrio nas 

relações de consumo. Por outro lado, cumprindo uma função preventiva, 

possibilita a desestimulação da prática reiterada da ação ilícita, coibindo a 

proliferação dos mesmos atos lesivos para o mercado. Outrossim, 

deve-se levar em conta critérios que exijam a capacidade de reflexão e 

análise conjuntural do julgador. São eles: a) a repercussão do dano na 

esfera da coletividade lesada; b) o potencial econômico-social do lesante 

(compatível com o presente pleito) e c) as circunstâncias do caso, para, 

finalmente, se chegar ao justo valor da indenização, aquele hábil a 

compensar a parte lesada e a punir a parte lesante de forma equilibrada. 

Desse modo, releva-se a função punitiva da indenização (punitive 

damage, à semelhança do direito norte-americano), mediante a fixação de 

uma indenização em valor superior ao necessário à mera compensação 

do dano, tendo em vista a dupla finalidade de punição e de prevenção. Isto 

posto, como as reiteradas práticas do requerido de descumprirem as 

disposições legais referidas causaram estupenda agressão à 

coletividade, de forma indivisível, necessário se faz constituir a 

indenização em face dos danos morais coletivos, em valor não inferior a 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que deverá ser revertida para o Fundo 

Municipal dos Direitos do Idoso, nos termos do artigo 13 da Lei n° 7.347/85. 

VI – DA LIMINAR / TUTELA ESPECÍFICA / ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

Dispõem os arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Art. 301. A tutela de urgência de natureza 

cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de 

bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra 

medida idônea para asseguração do direito Por sua vez, dispõe o Estatuto 

do Idoso: Art. 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não-fazer, o juiz concederá a tutela específica da 

obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático 

equivalente ao adimplemento. Art. 84. Os valores das multas previstas 

nesta Lei reverterão ao Fundo do Idoso, onde houver, ou na falta deste, 

ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando vinculados ao 

atendimento ao idoso. Como é cediço, são pressupostos da antecipação 

de tutela: a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano 

irreparável e de difícil reparação. A prova inequívoca dos fatos e a 

verossimilhança das alegações decorrem das informações constantes 

dos autos, em especial depoimentos de idosos, cópia de Contratos de 

Honorários firmados com seus clientes, dentre os quais destacam-se 

pessoas consideradas hipossuficientes, dando conta da cobrança de 

honorários excessivos, abusivos, por parte do requerido, inclusive quase 

a integralidade dos atrasados, bem como, valores superiores àqueles 

recebidos pelo cliente, considerando 12 (doze) meses de prestações 

alimentares. No que concerne à fumaça do bom direito, resta fartamente 

exposta a flagrante ilegalidade na conduta do requerido, ante a coação 

para pactuação de contratos de empréstimos consignados, bem como, 

cobrança exorbitante de honorários advocatícios em face a autores 

hipossuficientes, atentando contra os princípios que regem as relações 

contratuais, conforme demonstrado, notadamente em razão dos direitos 

sociais envolvidos e das pessoas prejudicadas, idosos e incapazes, além 

de sequer observar as balizas regulamentadoras da nobre profissão da 

Advocacia, segundo os preceitos da Ordem dos Advogados do Brasil e 

do Código de Ética do Advogado. Quanto ao perigo da demora, este 

decorre do número significativo de ações, de caráter nitidamente 

alimentar, patrocinadas pelo requerido, mediante a cobrança abusiva de 

honorários nos moldes já descritos. Uma vez consumada a cobrança de 

tais honorários, ilegais, torna-se de difícil reparo o dano sofrido por tais 

pessoas, dadas as próprias condições em que se encontram. Desse 

modo, é necessário o bloqueio de valores do requerido, para garantir aos 

idosos o ressarcimento de dívidas indevidamente pagas, as quais foram 

obrigados a firmar, por coação do requerido, que agora mesmo, neste 

instante, estão sendo descontadas de seus proventos de aposentadoria, 

diminuindo sua qualidade de vida e recursos básicos indispensáveis à 

subsistência. Ressalta-se a previsão expressa de concessão de tutela 

liminar na Ação Civil Pública, nos termos do art. 12 da LACP: “

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14942 Nr: 755-17.2011.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucélia Teixeira Felix de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pela parte requerente às fls. 122 dos autos, 

para tanto DETERMINO a expedição de carta precatória, direcionada para 

a Comarca de Araputanga/MT, fazendo-se consignar o endereço 

mencionado na petição de fls. 122 dos autos, bem como as determinações 

constantes da decisão de fls. 24/25 dos autos.

Por outro lado, antes de encaminhar a missiva para cumprimento, 

DETERMINO a intimação da parte requerente, através de seus advogados 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tome as providências necessárias 

no sentido de recolher as despesas referentes à distribuição e 

cumprimento da carta precatória no juízo deprecado, providenciando-se, 

no referido prazo, a juntada das respectivas guias de recolhimento.

Uma vez efetivado o pagamento das verbas referentes à distribuição e 

cumprimento da carta precatória, DETERMINO a sua remessa ao juízo 

deprecado para cumprimento.

Decorrido o prazo, sem o efetivo pagamento das verbas, fato que deverá 

ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação.

 INTIME-SE a parte autora, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43193 Nr: 881-20.2018.811.0048

 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: IRIS CRISTINA MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A-MT

 Vistos.

1. Aguarde-se o prazo de Ref: 16, após em observância aos princípios da 
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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.

2. Após, decorrido o prazo supra assinalado, com ou sem manifestação, 

certifique-se.

 3. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, para manifestação.

4. Após, conclusos para deliberações.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 19 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38574 Nr: 2391-05.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a emenda retro, motivo pelo qual, recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma 

legal.

2. Ademais, determino a liquidação da sentença atrelada à exordial, que 

deverá seguir pelo rito comum, nos termos do art. 509, inciso II, e art. 511, 

ambos do CPC.

3. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação.

4. Consigno que a possibilidade da dispensa da realização da mediação 

neste momento processual encontra guarida no disposto no artigo 139, 

inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder de dirigir o processo, 

podendo alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os 

às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

do direito.

Nesse sentido é o Enunciado n. 35 da Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM:

“Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”.

5. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.

6. Citem-se os requeridos para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 511, do CPC).

7. Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicita dos 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524 §4º e 5º, do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juscimeira-MT, 15 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44408 Nr: 1521-23.2018.811.0048

 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: CREIRY APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 15 de junho de 2018

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35095 Nr: 745-57.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR MAZETO ALVES, LEANDRO 

CAETANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, 

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:9331/O

 Vistos.

1. Tendo em vista que as partes já informaram aos autos os endereços 

das testemunhas faltantes, vejo por bem, designar audiência de 

continuação da instrução para o dia 16/07/2018, às 14h00min. (horário 

oficial de Cuiabá – MT).

 2. De outro giro, defiro o pleito contido no petitório de Ref: 155. Desta 

feita, determino a condução coercitiva da testemunha Sr. Geovane William 

Gonçalves, nos termos do artigo 218 do CPP, para comparecer a 

audiência supradesignada.

3. Ademais, intime-se a testemunha Gustavo Amaral de Oliveira no 

endereço indicado no petitório retro, o qual seja Avenida JK, nº. 1735, 

Centro, Juscimeira-MT. Já quanto às testemunhas Paulo Nicolas Pereira, 

Fábio Caetano dos Santos, e Gustavo Amaral de Oliveira, DETERMINO a 

intimação dos mesmos no enderenço indicado nos autos.

 4. Intimem-se ainda, as testemunhas Edson Honório Sales e Nubia 

Erculano dos Santos para comparecerem ao ato designado.

5. Solicite-se o recambiamento dos réus para comparecerem à audiência 

supradesignada.

6. Dê-se vistas para o Ministério Público para manifestação quanto o pleito 

contido no petitório de Ref: 154.

7. Intime-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória se o caso, 

com prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43496 Nr: 1041-45.2018.811.0048

 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 SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE JUSCIMEIRA - SISPUMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31967 Nr: 1147-75.2016.811.0048

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MACHADO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BH COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

MARCOS ROBERTO SILVA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref:30), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 31.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo CPC, que se 

o autor não cumprir a determinação de emenda da petição inicial no prazo 

fixado, esta deve ser de pronto indeferida.

No caso, a parte autora foi intimada para proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34115 Nr: 217-23.2017.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERMINA FERREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO MACEDO, ROSANA 

CRISTINA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA RAFAELLY ASSUNÇÃO E 

SILVA - OAB:14971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR 

SOLVENTE, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual (Ref: 

76).

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais e sem honorários advocatícios, 

eis que tratam-se de partes beneficiárias da gratuidade da justiça.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 19 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42223 Nr: 529-62.2018.811.0048

 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: JOSÉ FREITAS DA SILVA

 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 - OAB:21251/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41755 Nr: 321-78.2018.811.0048

 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: ROSA MASCARENHAS MATOS INÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44100 Nr: 1353-21.2018.811.0048

 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: JVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do art. 321 do mesmo diploma legal.

2. A gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora foi concedida pelo 

agravo de instrumento nº. 1006573-30.2018.8.11.0000.

3. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

4. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 23/07/2018, às 15h30min 

(horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se 

o(a) Sr(a) Gestor(a) com o necessário.

5. Cite-se a parte requerida e intime-se ela a fim de comparecerem à 

audiência, acompanhado(a) de seus(uas) advogados(as). Em não 

havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.

6. Intime-se a parte autora por meio de seu(ua) Advogado(a) (art. 334, § 

3º, do CPC).

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

8. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 19 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40044 Nr: 2938-45.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DOS REIS OLIVEIRA

 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:
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 Vistos.

1. Defiro o pleito contido no petitório de Ref: 39, motivo pelo qual redesigno 

a audiência de instrução e julgamento para o dia 29/08/2018, às 15h 

(horário oficial de Cuiabá – MT).

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, com 

prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de junho de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34967 Nr: 701-38.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Diante do documento juntado em Ref: 41 intimem-se as partes, através 

de seus procuradores, para que manifestem acerca do laudo, podendo 

inclusive requerer maiores esclarecimentos, no prazo 5 (cinco) dias.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38260 Nr: 2195-35.2017.811.0048

 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: LDDS, RBPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA 

- OAB:16068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido formulado pela parte requerente (Ref: 34) de desconto 

da pensão alimentícia na folha de pagamento do requerido (Prefeitura 

Municipal de Juscimeira-MT), motivo pelo qual expeça-se o(a) Sr(a). 

Gestor(a) o necessário para tanto, inclusive cópias da inicial, da sentença 

homologatória, bem como da referida petição, haja vista conter os dados 

bancários da parte autora, devendo a Prefeitura Municipal de 

Juscimeira-MT, informar se foi efetivado o desconto em folha do débito 

alimentar, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Com ou sem juntada da referida informação o que deverá ser 

certificado, intime-se o advogado da parte autora, para requerer o que 

entender oportuno, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26389 Nr: 273-27.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MARTINS VALEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT

 “Vistos.

1. Sae a defesa intimada para apresentação de alegações finais, no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Assim que acostado ao feito, venham-me os autos conclusos para 

prolação de sentença.

3. Presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37064 Nr: 1639-33.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, 

FRANCISCO MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:MT 15616

 Vistos.

1. Recebo o presente recurso de apelação, nos seus legais e jurídicos 

efeitos, porquanto tempestivo, eis que interposto no prazo de 5 (cinco) 

dias – art. 593, Código de Processo Penal.

2. Vistas aos apelantes para apresentarem suas razões, no prazo comum 

de 8 (oito) dias, pena de subida sem elas (art. 601, CPP) e, após, 

oferecidas ou certificado o decurso do prazo (art. 600, CPP), ao apelado 

para, em igual prazo, também arrazoar.

3. Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 20 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37064 Nr: 1639-33.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, 

FRANCISCO MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:MT 15616

 Vistos etc.

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Shilton dos 

Santos Gonçalves contra sentença prolatada em Ref: 161, visando à sua 

aplicação de efeitos modificativos, sob alegação de evidente contradição.

Entende o embargante que houve contradição do juiz prolator da sentença 

condenatória, alegando que este juízo não determino a expedição de 

alvará de soltura ao réu, apesar do regime a ser cumprido é o diverso do 

fechado, bem como o direito concedido ao acusado em recorrer em 

liberdade

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Conheço dos embargos, porquanto tempestivo e presentes os demais 

pressupostos recursais.

No mérito, tenho que os presentes embargos merecem acolhimento, senão 

vejamos.

A decisão vergastada assim registrou: “3.7. Expeça-se alvará de soltura 

em favor do réu Francisco Marcos da Silva, se por outro motivo não 

estiver preso. Ademais, com relação ao réu Shilton dos Santos 

Gonçalves, DEIXO de determinar a expedição do alvará de soltura, haja 

vista que o mesmo encontra preso nos autos do processo nº. 

1360-47.2017.811.0048 - Código nº. 36457.”.

 Ocorre que, conforme bem levantado pelo embargante, o regime a ser 

cumprido pelo acusado é o regime semiaberto, com direito de recorrer em 

liberdade, assim, logo a expedição de alvará de soltura é medida que se 

impõe.

 3. POSTO ISTO, com base no artigo 382 do Código de Processo Penal, 

acolho os presentes embargos de declaração, para alterar a sentença 

proferida na Ref: 161, dando-lhe efeito modificativo, DETERMINADO, caso 

ainda não o tenha, a expedição de alvará de soltura do acusado Shilton 

dos Santos Gonçalves.

3.7. “Expeça-se alvará de soltura em favor dos réus Francisco Marcos da 

Silva e Shilton dos Santos Gonçalves, se por outros motivos não 
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estiverem presos.”

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43878 Nr: 1246-74.2018.811.0048

 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: LUIZ GUSTAVO AMORIM CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POTYRA IRAE LOUREIRO - 

OAB:18910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de embargos de declaração manejados por LUIZ GUSTAVO 

AMORIM CORREA em face da decisão proferida, aduzindo, em síntese, 

que a referida decisão possui omissão, uma vez que não analisou o 

pedido de gratuidade da justiça formulado.

Foi o breve relatório. Decido.

2. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais 

pressupostos processuais.

No mérito, tenho que merecem acolhimento.

É que, nos moldes do art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda 

para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador.

 No caso, bem se nota que na decisão embargada houve a omissão 

alegada. Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a falta dessa 

decisão, neste aspecto.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, acolho os embargos para incluir/acrescentar na redação 

do dispositivo o seguinte item: “INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita 

formulado pelo requerente, tendo em vista não se enquadrar como pessoa 

hipossuficiente, de modo que DETERMINO que o mesmo emende a inicial 

em 15 (quinze) dias, procedendo o recolhimento das custas processuais, 

sob pena de extinção do feito.”

4. Considerando não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo 

de condenar o embargante na multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 

segundo, do Novo Código de Processo Civil.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25874 Nr: 98-33.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO VALDERINO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINO 

MATEUS - OAB:15383, DR. FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:OAB/ SP/147386, RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA. - OAB:244223

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36678 Nr: 1463-54.2017.811.0048

 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: SEBASTIÃO CELESTINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Compulsando detidamente os autos, vejo por bem retificar a 

determinação de Ref: 26, eis que houve erro material no mesmo. Assim 

sendo considerando que o apelante já apresentou suas razões recursais 

e o apelado também já juntou nos autos as contrarrazões recursais, 

encaminhe-se estes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

para apreciação e julgamento.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 20 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70854 Nr: 21-64.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMM, SM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo n°: 21-64.2017.811.0109 Cód.: 70854 Data: 19/06/2018 Início: 

13h30min

Local: Sala de Audiência

Comarca de Marcelândia/MT Término: 15h00min

Ato Processual: Audiência Instrutória

Juiz: Rafael Siman Carvalho

Promotor de Justiça: Guilherme da Costa.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciado: Gabriel Machado Monteiro.

Advogado: Lanereuton Theodoro Moreira.

Testemunhas: Leticia Borges Cargnin, Adenilson Marques da Silveira e 

Jean Carlos Rodrigues.

OCORRÊNCIAS:

1) Declarada aberta a audiência, verificou-se a ausência do denunciado 

que não foi intimado, pois mudou de endereço.

 2) O Ministério Público requereu a revelia do denunciado e a perda da 

fiança em favor da conta única do Juízo.

3) Foi ouvida a testemunha Adenilson Marques da Silveira, conforme 

gravação em mídia.

DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Decreto a revelia do denunciado, considerando que se mudou de 

endereço sem comunicar o Juízo, bem como a perda da fiança em favor 

da conta única do Juízo.

Solicitem-se informações sobre o cumprimento das cartas precatórias 

para oitiva da vítima e da testemunha Jean.

 Após o retorno das cartas precatórias, vista às partes para alegações 

finais no prazo legal de forma sucessiva. Em seguida, voltem os autos 
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conclusos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min 

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, 19 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Guilherme da Costa

Promotor de Justiça Substituto

Lanereuton Theodoro Moreira

Adv. do Denunciado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75189 Nr: 486-39.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 PADOVANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVENI SA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cancelo a audiência de conciliação designada em razão da não expedição 

do respectivo mandado de intimação.

Destarte, redesigno audiência para 12 de setembro de 2018, às 15:00 

horas.

Atente-se a secretaria para as expedições necessáriast em tempo hábil 

para a localização e intimações das partes.

 Intimem-se. Expeça-se, o necessário.

 Marcelândia/MT, 19 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67604 Nr: 85-11.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Designo audiência para a data de 20 de agosto de 2018, às 14:00 horas, 

para inquirição da testemunha Rosemiro Antônio da Silva. INTIMEM-SE.

Destarte, expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas 

Luciano Pereira Filho, Samuel Garcia da Silva e Miguel Flávio Miranda, bem 

como, envie o respectivo autos ao Ministério Público para que manifeste 

quanto a testemunha João do Carmo Cerqueira, em razão da notícia de 

seu falecimento.

 Cumpra-se.

Intimem-se, expeça-se o necessário.

 Marcelândia/MT, 19 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60541 Nr: 498-63.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, ELSO 

RODRIGUES VILARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 20 de agosto de 2018, às 14h40min,

Cumpra-se. Intimem-se. Requisite-se escolta se necessário.

Ciência ao Parquet

Marcelândia/MT, 19 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74805 Nr: 192-84.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA BRIGIDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a procuradora à fl.12, para que regularize a representação 

processual no prazo de 05 (cinco) dias, em razão de sua nomeação como 

conciliadora nos processos da Vara Única deste Juízo.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 19 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48199 Nr: 24-63.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNATHAS LIMA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Reis de Oliveira - 

OAB:11.265, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Em face da participação deste Magistrado em curso na capital Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 20 de agosto de 2018, às 15h30min,

Cumpra-se. Intimem-se. Requisite-se escolta se necessário.

Ciência ao Parquet

Marcelândia/MT, 19 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63344 Nr: 464-20.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal para aferir a responsabilidade criminal de 

Remeson Oliveira de Souza pelo fato descrito no art. 147 do CP, 

combinado com os artigos 5º e 7º, I e II, da Lei 11.340/06.

 Recebida a denúncia na data de 03 de julho de 2015, até o presente 

momento não houve outra causa interruptiva da prescrição.

Defesa prévia às fls. 55. Audiência de instrução e julgamento, ocasião em 

que foi ouvida a mãe do denunciado na presente data.

Verifico que o fato descrito no art. 147 do CP prescreve em 03 anos, 

conforme o previsto no art. 109, VI, do CP.

Como a instrução processual não se encerrou, o réu está em local 

desconhecido, bem como tem algumas testemunhas para serem ainda 

ouvidas, denoto que até o dia 03 de julho de 2018 será impossível 

encerrar a instrução processual. Até mesmo porque a pauta de audiência 

está cheia até outubro deste ano.

Desta forma, considerando a manifestação do Ministério Público e da 
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Defesa pela prescrição, JULGO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO por prescrição antecipada ou virtual, conforme o previsto no 

art. 109, VI, do CP.

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min 

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, 19 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75334 Nr: 583-39.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN HENRIQUE SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fl.87, tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, 

ÀS 15:00 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.07, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, bem como as 

arroladas pela defesa (fl.87).

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE. Requisite-se escolta, se necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72243 Nr: 824-47.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUALDINEI SILVA PEREIRA, Josue da Silva 

Santos, ELISA APARECIDA DE PAZ DA SILVA, Roberson de Oliveira Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 Vistos, etc.

À secretaria para que cumpra a determinação à fl. 186/187, no que tange 

a intimação da defesa nomeada em benesse da ré Elisa Aparecida de Paz 

da Silva para apresentação da defesa cabível.

Após, certifique-se nos autos que todos os réus estão devidamente 

representados, bem como, se já ofereceram a defesa prévia respectiva.

Cumprido, volte concluso com URGÊNCIA para análise das defesas e, 

sendo caso, designação de audiência de instrução.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 19 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74803 Nr: 190-17.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a procuradora à fl.14, para que regularize a representação 

processual no prazo de 05 (cinco) dias, em razão de sua nomeação como 

conciliadora nos processos da Vara Única deste Juízo.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 19 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74257 Nr: 1899-24.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 Vistos, etc.

Em razão da impossibilidade de escolta do réu, conforme noticiado através 

do ofício 0812/2018/ADM/RFR, fato que ensejará o não comparecimento 

do réu a audiência de instrução, razão pelo qual, cancelo a solenidade 

agendada, e, por conseguinte, REDESIGNO o ato para 20 DE AGOSTO DE 

2018, às 13:00 horas.

INTIMEM-SE. REQUESITE-SE ESCOLTA.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75651 Nr: 796-45.2018.811.0109

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gabriel Guizzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo H. Cubitza - OAB:10742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cancelo a audiência de conciliação designada, ante a expedição tardia de 

carta precatória para intimação/citação do requerido.

Destarte, redesigno a audiência de conciliação para 12 de setembro de 

2018, às 15:30 horas.

Atente-se a secretaria para expedição dentro de prazo razoável para 

cumprimento da missiva até a data da audiência.

Intimem-se. Expeça-se, o necessário.

 Marcelândia/MT, 19 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74602 Nr: 49-95.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONE DA SILVA PENHA

 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.

Defiro o pedido de juntada do laudo de constatação de drogas.

Com relação ao pedido da liberdade provisória do acusado, com a 

revogação da prisão preventiva, INDEFIRO-O, uma vez que a instrução 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 694 de 795



processual encontra-se encerrada, faltando apenas as alegações finais 

para a sentença. Ademais, ressalto a gravidade do delito, considerando 

que o denunciado é conhecido como um dos maiores traficantes da 

região. Além disso, a instrução processual encerrou-se em menos de 07 

meses, o que demonstra que o processo transcorreu rápido. Tendo em 

vista que o denunciado ficou o processo inteiro preso, neste momento, 

faltando apenas a sentença, não visualizo motivos para revogar a 

segregação cautelar.

Encerrada a instrução processual, vista à Defesa para alegações finais 

no prazo legal. Em seguida, voltem os autos conclusos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 19h30min 

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, 18 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50197 Nr: 734-49.2011.811.0109

 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: GENUIR PEDRO GATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Selegrãos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gerson Luis Werner - OAB:MT - 6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:12222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805/SP, RENATA RAMOS BÁCCARO - OAB:270.524/SP

 Tendo em vista o retorno dos autos, intime-se as partes para requerer o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50120 Nr: 657-40.2011.811.0109

 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: ELIDIO KEROBIS VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos, intime-se as partes para requerer o 

que de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72128 Nr: 752-60.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos em correição,

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fl. 54, tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

 Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS 17:00 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.07, e pela defesa 

fls.54, para comparecerem à audiência designada.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 23 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60388 Nr: 345-30.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARMELITO CARDOSO, Cpf: 

03201002941, Rg: 1270417, Filiação: Isaias Cardoso e de Laura Rosa de 

Oliveira, data de nascimento: 12/04/1954, brasileiro(a), natural de 

Londrina-PR, solteiro(a), autônomo. 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.

Sentença: Diante do exposto, julgo procedente o pedido constante na 

denúncia para o fim de CONDENAR o réu CARMELITO CARDOSO pela 

prática do delito previsto no artigo 168, §1º, III, do CP.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena passo a dosar a sanção 

penal.A pena prevista é de reclusão de 01 a 04 anos, e multa, além do 

aumento de pena esculpido no § 1º, inc. III, que acresce 1/3 sobre a 

pena.Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, denoto que a 

culpabilidade, que é o juízo de reprovabilidade da conduta do réu, deve ser 

tratada com mais rigor, pois ele abusou da confiança que tinha na função 

de tesoureiro, sendo responsável pelo recebimento das doações; no 

entanto, esta circunstância já está sendo utilizada para incidir a majorante 

do delito, por este motivo, deixo de valorá-la. O motivo é a vontade de ter 

aquele dinheiro, de possuí-lo, que é o normal do tipo de apropriação, em 

que o autor se apossa do bem. Com relação aos antecedentes, verifico 

que o réu não tem outros processos, motivo pelo qual entendo que o réu é 

primário e de bons antecedentes.Quanto à conduta social e personalidade, 

verifico que não há nos autos estudos sociais, perícias ou depoimentos 

hábeis a demonstrar o tipo de personalidade do acusado ou a sua conduta 

perante a sociedade, motivo pelo qual, deixo de valorar tais circunstâncias 

negativamente.As consequências são as normais ao tipo, assim como o 

comportamento da vítima. As circunstâncias são negativas, pois, o agente 

utilizou-se de seu ofício/emprego para cometimento do delito, no entanto, 

esta circunstância já está sendo utilizada para majorar o crime.Logo, fixo 

como PENA-BASE privativa de liberdade, a reclusão de 01 (um) ano e10 

dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo.Passo a verificar a segunda 

fase de aplicação de pena, com a análise das circunstâncias agravantes 

e atenuantes. Denoto que não estão presentes tais circunstâncias. Incide 

ao caso a causa de aumento de 1/36 do inciso III, do §1º, do art. 168, do 

CP, motivo pelo qual fixo a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 13 dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo, sendo que a 

torno definitiva, não havendo causa de diminuição a incidir no caso.A pena 

fixada não ultrapassa 04 anos e, com fundamento no art. 33, §1º, “c” e 

§3º, do C, deverá ser cumprida em regime aberto.Presentes os requisitos 

legais previstos no art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade 

aplicada por DUAS restritivas de direito, quais sejam: 1) prestação de 

serviços comunitários, como forma de se buscar resgatar a autoestima do 

agente e de se promover sua devida inserção ao meio social, com o 

desempenho de atividade laborativa que lhe trará reconhecimento perante 

terceiros, devendo àquela se dar mediante a realização de tarefas 

gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo a ser estipulado em audiência 

admonitória, junto a uma das entidades enumeradas no § 2º, do art. 46 do 

CP, em local a ser designado pelo Juízo da Execução, devendo ser 

cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será 

distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do 

sentenciado; 2) prestação pecuniária, a ser fixada pelo Juízo da 

Execução.Aplicada à substituição prevista no art. 44 do CP, prejudicada a 

análise do sursis penal (Art. 77 do CP), razão pela qual deixo de proceder 
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à suspensão da pena.Deixo de condenar o réu em indenização mínima, 

conforme o previsto no art. 387, IV, do CPP, uma vez que não há pedido 

neste sentido nos autos, bem como não foram produzidas provas sob o 

crivo do contraditório em relação ao prejuízo causado pelo 

acusado.Concedo o direito do réu de recorrer em liberdade. Condeno o 

acusado ao pagamento das custas processuais, suspendendo a 

cobrança com fulcro no art. 12 da Lei 1.060/50.Intime-se o acusado 

pessoalmente, seu defensor nomeado e o Representante do Ministério 

Público da prolação desta sentença, com fulcro no art. 370, § 4 c/c art. 

392, II, ambos do CPP.Após o trânsito em julgado da sentença penal de 

mérito, adotem-se as seguintes providências finais:a) Lance-se o nome do 

réu no rol dos culpados;b) Oficie-se ao TRE para que proceda a 

suspensão dos direitos políticos do condenado pelo tempo da 

condenação, com fulcro no art. 15, III, da CF;c) Determino que o Cartório 

deste juízo criminal expeça carta de sentença com remessa ao juízo das 

execuções penais, a fim de ser viabilizada a execução da pena, nos 

termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais;d) Venham os autos 

conclusos para designação de audiência admonitória.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se, observando-se que as vítimas deverão ser 

intimadas, na forma disposta pelo § 2º, do art. 201 do CPP.Em tempo, tendo 

em vista a nomeação de advogado dativo para representar e defender os 

interesses do réu (fl.98-v) em audiência de instrução,expeça-se a 

respectiva certidão em favor do causídico para fins de recebimento, a qual 

retifico, para atribuir neste o valor correspondente a 10 URH, conforme 

estabelece a tabela da OAB/MT, considerando que permaneceu no 

patrocínio até a finalização dos atos necessários.Marcelândia/MT, 29 de 

maio de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz 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, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 19 de junho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64104 Nr: 1053-12.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANASTACIO FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos, intime-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61130 Nr: 1129-07.2012.811.0109

 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: ANGELO KISNER

 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:

 Tendo em vista o retorno dos autos, intime-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65098 Nr: 285-52.2015.811.0109

 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: MORETEAYUP KAIABI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34027 Nr: 1337-53.2010.811.0111

 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): ALZIRIO DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALZIRIO DIAS DE OLIVEIRA, Cpf: 

14003520963, brasileiro(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: Isto posto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar 

o requerido Alzirio Dias de Oliveira a:1.REPARAR o dano material 

ambiental, mediante a apresentação de Projeto de Recuperação de Área 

Degradada (PRADE), devidamente aprovado pela FEMA e IBAMA, 

utilizando-se por base a refloresta de plantas nativas e arbóreos típicos 

da região;2.ABSTER-SE de praticar qualquer atividade na área degradada 

e já embargada pelo IBAMA (auto de embargo n. 0272416);3. EFETUAR o 

pagamento de compensação monetária pelos danos morais coletivos, no 

valor de R$ 9.370,00 (nove mil e trezentos e setenta reais), 

correspondente a 10 (dez) salários mínimos, por hectare, devendo o valor 

ser depositado na conta bancária do Fundo da Secretaria do Meio 

Ambiente (identificação da SEMA 2711, conta corrente 3030301-x e 

agência 3834-2, Banco do Brasil). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Matupá/MT, 19 de 

junho de 2017.Suelen BarizonJuíza Substituta

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, Jessica Schauani 

Lopes, digitei.

Matupá, 19 de junho de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60035 Nr: 233-16.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 233-16.2016.811.0111 (Código 60035)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente:Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: Jose Severino da Silva

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte requerente acerca do teor da certidão de Ref. 14.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 696 de 795



Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66483 Nr: 767-23.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK PEREIRA FERNANDES, LEANDRO 

OLIVEIRA DE SOUZA, MAXSUEL DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 767-23.2017.811.0111.

Código Apolo nº 66483.

Vistos.

Tendo em vista o retorno destes autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, o qual converteu o julgamento em diligência, 

CUMPRAM-SE integralmente os comandos da decisão de Ref. 171.

Cumpridas todas as determinações, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens, conforme disposto no artigo 601 do Código de Processo 

Penal.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 20 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54355 Nr: 617-47.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elsa Barbosa Kersck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54355.

Processo nº 617-47.2014.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria Elsa Barbosa Kersck

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão de fls.149-150.

Matupá/MT, 06 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53306 Nr: 1414-57.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARACI COSTA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 53306.

Processo nº 1414-57.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Araci Costa Mendes

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão de fls.126-127.

Matupá/MT, 06 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 596 Nr: 771-46.2006.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamin Curtis, VALDIVINO ALVES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENJAMIN CURTIS, Filiação: Jorge 

Ferreira Curtis e Maria das Dores Ferreira Curtis. 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: Posto isso, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com 

o artigo 115, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado Benjamin Curtis, já qualificado nos autos, ante a prescrição da 

pretensão punitiva com relação ao crime que lhe é imputado neste 

processo (artigo 121, §2º, incisos I e II c/c art. 29, ambos do Código 

Penal).Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se as 

baixas, comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 09 de 

novembro de 2017.Suelen BarizonJuíza 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, RAFAEL VINICIUS 

SILVA KOCH, digitei.

Matupá, 19 de junho de 2018

Regina Matos Davi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31322 Nr: 344-44.2009.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA PARENTE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar dados bancários para vinculação e liberação dos 

alvarás.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31322 Nr: 344-44.2009.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA PARENTE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar dados bancários para vinculação e liberação dos 

alvarás.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53987 Nr: 289-20.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DEJANIRA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar dados bancários para vinculação e liberação dos 

alvarás.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70716 Nr: 3015-59.2017.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido e demais atos, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74731 Nr: 1347-19.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON WUZLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1347-19.2018.811.0111 (Código 74731)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão – Alienação Fiduciária

Requerente: Portobens Administradora de Consórcios Ltda

Requerido: Ademilson Wuzler

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a notificação expedida à 

destinatária/requerida, por meio da EBCT – Correios, deixou de ser 

entregue ao endereço especificado no contrato pelos motivos de 

“AUSENTE e MUDOU-SE”, de modo que a parte requerida não foi 

regularmente constituída em mora.

Não obstante a fundamentação lastreada pela jurisprudência colacionada 

pelo autor, reputo imprescindível a constituição de mora do devedor pelos 

meios legais disponíveis ao requerente.

Destarte, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para regularizar a notificação extrajudicial para 

constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70667 Nr: 1151-98.2018.811.0030

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista que 

o MM. Juiz de Direito em Substituição Legal acumula as Comarca de 

Nobres/MT e de Rosário Oeste/MT., bem como encontra-se convocado 

pela Justiça Eleitoral para participar de Seminário das Eleições 2018 no dia 

29/06/2018, redesigno a audiência para o dia 23 de outubro de 2018, às 

14 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70226 Nr: 954-46.2018.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unimed Cuiabá- Coop. de Trabalho Médico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Érica Josefina de Almeida Andrades

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gaia de Souza Araujo Menezes 

- OAB:20237, Jaqueline Proença Larréa - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, em cumprimento à 

decisão de Ref: 5, fica designada a audiência de conciliação para o dia 24 

de outubro de 2018, às 12 horas e 45 minutos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55968 Nr: 1008-80.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Luan de Noronha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista que 

o MM. Juiz de Direito em Substituição Legal acumula as Comarca de 

Nobres/MT e de Rosário Oeste/MT., bem como encontra-se convocado 

pela Justiça Eleitoral para participar de Seminário das Eleições 2018 no dia 

29/06/2018, redesigno a audiência para o dia 12 de dezembro de 2018, às 

16 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56286 Nr: 1163-83.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odison Araújo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista que 

o MM. Juiz de Direito em Substituição Legal acumula as Comarca de 

Nobres/MT e de Rosário Oeste/MT., bem como encontra-se convocado 

pela Justiça Eleitoral para participar de Seminário das Eleições 2018 no dia 

29/06/2018, redesigno a audiência para o dia 12 de dezembro de 2018, às 

14 horas.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61877 Nr: 339-90.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Silva Neto, Paulo Videira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526/O, Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116, Moacir 

Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista que 

o MM. Juiz de Direito em Substituição Legal acumula as Comarca de 

Nobres/MT e de Rosário Oeste/MT., bem como encontra-se convocado 

pela Justiça Eleitoral para participar de Seminário das Eleições 2018 no dia 

29/06/2018, redesigno a audiência para o dia 12 de Julho de 2018, às 08 

horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66993 Nr: 2789-06.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Salvaterra Nobres, Alaércio Cardoso 

de Nazareth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT, Emerson Flavio de Andrade - OAB:6730

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista que 

o MM. Juiz de Direito em Substituição Legal acumula as Comarca de 

Nobres/MT e de Rosário Oeste/MT., bem como encontra-se convocado 

pela Justiça Eleitoral para participar de Seminário das Eleições 2018 no dia 

29/06/2018, redesigno a audiência para o dia 05 de julho de 2018, às 08 

horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68825 Nr: 334-34.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Sanches da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista que 

o MM. Juiz de Direito em Substituição Legal acumula as Comarca de 

Nobres/MT e de Rosário Oeste/MT., bem como encontra-se convocado 

pela Justiça Eleitoral para participar de Seminário das Eleições 2018 no dia 

29/06/2018, redesigno a audiência para o dia 05 de Julho de 2018, às 09 

horas e 30 minutos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70544 Nr: 1108-64.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Robert de Amorim - 

OAB:6610

 Número do Processo: 1108-64.2018.811.0030

Código: 70544

Despacho

Cumprido o ato deprecado, devolva-se a missiva ao juízo deprecante com 

nossas homenagens, procedendo-se as anotações de estilo.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68883 Nr: 369-91.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Basílio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO BARBOSA 

NETO - OAB:6846

 Número do Processo: 369-91.2018.811.0030

Código: 68883

Despacho

Vistos.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao 

pedido formulado pela defesa nesta audiência, no prazo de 48 horas, eis 

que trata-se de réu preso.

Após, venham os autos conclusos para decisão

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43309 Nr: 437-38.2018.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR AVELINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu Procurador; DR. HUDSON 

JOSÉ RIBEIRO-OAB/MT-72640-A, para que proceda com o recolhimento da 

diligência do oficial de justiça, no valor de R$. 60,00(Sessenta)reais, para 

cumprimento do mandado de Cumpimento de Liminar e Citação, por meio da 

Central de Pagamento de Diligências (CPD).

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34352 Nr: 504-69.2008.811.0090

 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: ADEMAR DE ARAÚJO BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de RPV para o 

pagamento da execução.

 Ante o exposto, declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.
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Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58595 Nr: 2151-84.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULIRAN PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9.576-A/MT

 Vistos.

Considerando a manifestação do Ministério Público à Ref. 166, expeça-se 

carta precatória à Comarca de Colíder com a finalidade de intimação da 

vítima Sandra Dias da Costa, que poderá ser encontrada nos seguintes 

endereços: Rua Juruena, n. 37, setor sul, bairro Sagrada Família, ou Rua 

das Acácias, n. 57, bairro Maria Antônia, ambos na cidade de Colíder.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61057 Nr: 947-68.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TITTE TRINKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PASSARINI CASONATTO, VALDIR 

PASSARINI CASONATTO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGISSON JOSE DE CASTRO - 

OAB:6214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de citação dos executados na zona rural desta 

Comarca. Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente 

paga (original) a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos termos do 

Provimento 07/2017.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46198 Nr: 546-45.2013.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVALDO APARECIDO 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): DENIVALDO APARECIDO DA SILVA, Cpf: 

04624023129, Rg: 2402097-4, Filiação: Maria Aparecida da Silva, data de 

nascimento: 16/10/1993, brasileiro(a), natural de Colíder-MT, solteiro(a), 

vaqueiro, Telefone 9996-0488. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: “... O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

oferece denúncia em facede DENIVALDO APARECIDO DA SILVA, 

alegando que, consta do inquérito policial que no dia 14 dejulho de 2013, 

por volta das 14h00min., na residencia localizada próxima ao posto de 

Saúde, nestacidade, o denunciado Denivaldo Aparecido da Silva, 

forneceu/entregou à criança ou adolescente,produto cujo componente 

possa causar dependência física ou psíquica. (...) Pelo exposto oMinistério 

Público denuncia Denivaldo Aparecido da Silva, como incurso nas 

sanções do artigo 243da Lei 8.069/90.”

Despacho: Ante o exposto, DEFIRO o pleito ministerial e DECLINO da 

competência deste Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum, nos 

termos do art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95 e art. 962 da 

CNGC.Remetam-se os autos ao Juízo Comum com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia do presente 

despacho como OFÍCIO, MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

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, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 23 de maio de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-49.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEX CONTABILIDADE (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DÓ RÉ MI BABY MODA INFANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente acerca da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 25 de junho de 2018, às 13h15min.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO N. 05/2018/DF/NMV/MT.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. 

JUIZ SUBSTITUTO DESIGNADO PARA A VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

NOVA MONTE VERDE/MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E;

CONSIDERANDO que o §4º do artigo 203 do Código de Processo Civil 

autoriza a realização de atos ordinatórios pelos Gestores Judiciários, os 

quais também se encontram especificados na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC;

CONSIDERANDO que os atos ordinatórios consistem em atos processuais 

que podem ser realizados pelo Gestor Judiciário independente de ordem 

ou despacho judicial;

CONSIDERANDO precipuamente a necessidade de agilizar a tramitação 

processual na busca da efetiva e célere prestação jurisdicional;

CONSIDERANDO a necessidade de melhor organizar os serviços 

prestados pelo Poder Judiciário, adequando-o às necessidades e 

realidade local;

CONSIDERANDO que o Poder Judiciário deve constantemente buscar o 

aprimoramento de suas estratégias para garantir à população uma célere 

e eficiente prestação jurisdicional;

CONSIDERANDO, por fim, que cabe ao magistrado estabelecer normas 

que visem a simplificação, dinamização e racionalização dos serviços 

judiciários;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a prática de atos 

processuais pela secretaria judicial, no propósito de adequar e bem 

desenvolver a prestação jurisdicional;

CONSIDERANDO que incumbe ao magistrado adotar providências com o 

objetivo de dinamizar e racionalizar a atividade jurisdicional, e assegurar a 

duração razoável do processo;

CONSIDERANDO que nesta comarca há elevado índice de processos em 

trâmite fora da secretaria além dos prazos processuais, necessitando, por 
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diversas vezes, expedir intimações para devolução;

CONSIDERANDO que a retenção indevida de autos, além de configuração 

de má-fé processual, podendo ensejar multa, implica sanções 

administrativas e penais;

RESOLVE:

DETERMINAR à Secretaria da Vara Única desta comarca, a adoção dos 

atos processuais abaixo elencados, independente de ordem ou despacho 

judicial:

1.Independentemente do cumprimento do disposto nos artigos 431 a 436 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – 

CNGC, instaure-se, anualmente, feito específico para acompanhamento 

dos processos em trâmite fora da secretaria além dos prazos 

processuais, extraindo-se relatório periódico do sistema Apolo, com 

frequência mínima mensal;

2.Para a mesma finalidade, atente-se o gestor judiciário para o prazo de 

devolução dos processos em carga rápida;

3.Constatando processos em trâmite fora da secretaria além dos prazos 

processuais, deverá o gestor adotar as providências dos artigos 431 a 

436 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

– Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – 

CNGC;

4.Todos atos relativos ao acompanhamento e cobrança dos processos em 

trâmite fora da secretaria além dos prazos processuais deverão ser 

realizados no feito específico, extraindo-se apenas as cópias necessárias 

para os autos objeto da medida;

DÊ-SE ciência à Gestora e servidores lotados na Secretaria da Vara 

Única, para conhecimento e observância das disposições.

ENCAMINHE-SE cópia da presente à Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça, OAB/MT, Ministério Público e Defensoria Pública.

CUMPRA-SE.

Nova Monte Verde/MT, 20 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA. Juiz Substituto

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71606 Nr: 1613-37.2016.811.0091

 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: JLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino os autos para intimação da parte autora, para que promova a 

distribuição da Carta Precatória ou comprove o recolhimento das guias 

para envio, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69760 Nr: 395-71.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS, EFdLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Código 69760 – Autos n. 395-71.2016.811.0091.

 Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública há muito deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da petição retro, desconstituo a defensora 

dativa Dra. Franssielly Longhini Carlos Possamãee nomeio o Rodrigo Alves 

de Souza - OAB n. 23.372-O/MT, para patrocinar os interesses do 

acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de junho de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33067 Nr: 439-42.2006.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Cezar da Costa, Wairo Lemes Moreira, 

Wilhian Jorge Lemes Moreira, Ivaniti Afonso Lemes Moreira, Jueine Paulo 

Mota, Elaine Lopes Maschio, Alzamir Oliveira Bezerra, João Afonso Rosa, 

Adriano de Escobar Vilela, Antonio Sérgio de Souza, Hugo Antonio de 

Paula e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Alvim - 

OAB:3285/MT, NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - OAB:12928, Thalles 

de Souza Rodrigues - OAB:9874-B/MT, THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Código 33067 SENTENÇA Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de 

MÁRIO CEZAR DA COSTA e WAIRO LEMES DE MOREIRA, atribuindo-lhe a 

prática do crime previsto nos artigos 171, caput; 299, parágrafo único; 

288, caput, todos do Código Penal; IVANITE AFONSO MOREIRA, 

atribuindo-lhe a prática do crime previsto nos artigos 299, parágrafo único; 

288 e 299, todos do Código Penal e, artigo 1º, inciso V, da lei nº 

8.137/1990; WILHAN JORGE LEMES MOREIRA, atribuindo-lhe a prática do 

crime previsto nos artigos 171, caput; 299, parágrafo único; 288 e 289, 

todos do Código Penal e, artigo 1º, inciso V da lei nº 8.137/1990; JUEINE 

PAULO MOTA, atribuindo-lhe a prática do crime previsto nos artigos 171, 

caput; 299, parágrafo único, c/c 69; e 288, todos do Código Penal e, artigo 

1º, inciso V da lei nº 8.137/1990; ELAINE LOPES MASCHIO, JOÃO 

AFONSO ROSA, ALZAMIR OLIVEIRA e ADRIANO ESCOBAR VILELA, 

atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo 299 do Código Penal; 

ANTÔNIO SÉRGIO DE SOUZA e UGO ANTÔNIO DE PAULA SILVA, 

atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo 299, parágrafo único, 

do Código Penal. Dessa forma, sem maiores delongas, verifica-se que 

ocorreu a prescrição da pretensão punitiva Estatal, uma vez que já se 

passaram mais de 12 (doze) anos, desde o recebimento da denúncia 

(02/05/2006), sem ter ocorrido qualquer outro marco suspensivo e 

interruptivo até então. Ante o exposto, nos termos da legislação já 

mencionada, DECLARO extinta a punibilidade de MÁRIO CEZAR DA 

COSTA, WAIRO LEMES DE MOREIRA, IVANITE AFONSO MOREIRA, 

WILHAN JORGE LEMES MOREIRA, JUEINE PAULO MOTA, ELAINE LOPES 

MASCHIO, JOÃO AFONSO ROSA, ALZAMIR OLIVEIRA, ADRIANO 

ESCOBAR VILELA, ANTÔNIO SÉRGIO DE SOUZA e UGO ANTÔNIO DE 

PAULA SILVA com fulcro nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, face 

ao decurso do lapso temporal da pretensão punitiva do Estado, sem que 

fosse exercitada. Transitado em julgado, arquive-se o presente feito com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 18 de junho de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36631 Nr: 1085-81.2008.811.0091

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:SP 84.314, 

Mauro A. de Moura Apoitia - OAB:OAB/MT - 11.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 36631 – Autos n. 1085-81.2008.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 701 de 795



Tendo em vista o longo decurso de tempo desde a última manifestação da 

parte autora (25/11/2013), intime-a para que diga se ainda há interesse na 

constrição do veículo, conforme requerido às fls. 33, bem como requerer o 

que mais de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39501 Nr: 1232-39.2010.811.0091

 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 Carmo Piacente Reis, Celia Tavares Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afranio Gonçalves Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Tavares Martucci - 

OAB:9672A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvano Ferreira dos Santos 

- OAB:6317-B/MT

 Código 39501 – Autos n. 1232-39.2010.811.0091

Vistos etc.

Considerando que o apelado interpôs recurso adesivo, intime-se o 

apelante para oferecer contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, com ou sem manifestação do apelante, certifique-se e 

REMETAM-SE os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso para apreciação dos recursos de apelação, com as 

nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70889 Nr: 1121-45.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Marcio 

Ronaldo de Deus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Alves Candido, Enio Alves 

Cândido - Vulgo "Pelego"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:13171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 Cód 70889 Decisão JOSÉ ANTÔNIO ALVES CANDIDO foi acusado do 

crime de homicídio consumado (art. 121, "caput" do Código Penal), tendo 

como vítima VALDOMIRO LOPES DE LORENA. ÊNIO ALVES CÂNDIDO, por 

sua vez, foi acusado do crime de homicídio tentado (art. 121, "caput", c/c 

art. 14, inciso II, todos do Código Penal) em face de Tiago Neves. Ocorre 

que sobreveio aditamento à denúncia, atribuindo aos dois acusados a 

autoria do homicídio consumado em faca da vítima VALDOMIRO LOPES DE 

LORENA. Da mesma forma, aos acusados JOSÉ ANTÔNIO ALVES 

CANDIDO e ÊNIO ALVES CÂNDIDO, em aditamento, foram atribuídos fatos 

novos, consistentes no crime de homicídio tentado (art. 121, "caput", c/c 

art. 14, inc. II, ambos do Código Penal), supostamente cometidos em face 

das vítimas TIMÓTEO NEVES e SANDRISMAR PEREIRA SOBRINHO e 

TIAGO NEVES. Analisando o aditamento, verifico satisfeitos os requisitos 

elencados no art. 41 e ausentes quaisquer das hipóteses de rejeição a 

que alude o art. 395 do Código de Processo Penal, ou ocorrência que 

pudesse ensejar rejeição, de modo que RECEBO O ADITAMENTO À 

DENÚNCIA ofertado pelo Ministério Público. Assim, não estando presentes 

as hipóteses de absolvição sumária prevista no artigo 397, do CPP 

(causas excludentes da ilicitude, causa excludente da culpabilidade, fato 

narrado não constitui crime e causas de extinção da punibilidade), designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06/09/2018, às 17h, 

devendo ser intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público no 

aditamento e pela defesa, assim como os réus, para eventuais 

esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e, ao 

final, interrogatório, tudo de acordo com o artigo 411 do CPP. Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público e à defesa. Retifique-se a Secretaria a capa 

dos autos, bem como o sistema Apolo neles fazendo constar a nova a 

imputação trazida no aditamento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nova Monte Verde/MT, de 18 de junho de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70483 Nr: 825-23.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Pessoa Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O, Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 70483 – Autos n. 825-23.2016.811.0091

 Despacho

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação suscitando preliminares de falta de justa causa para 

a persecução penal, inépcia da denúncia (fls.85/98).

Entretanto, noto que as preliminares ventiladas se confundem com o mérito 

da ação, o qual será analisado oportunamente. Outrossim, não há falar em 

cerceamento defesa, porquanto a denúncia traz, satisfatoriamente, a 

exposição fática com todas as suas circunstâncias de modo a possibilitar 

o exercício da ampla defesa.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 09/11/2018, às 13h30min, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva .

Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62391 Nr: 544-72.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Souto Avelino da Costa, Raulhy Maycon 

Sanches da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Código 62391– Autos n. 544-72.2013.811.0091

 Despacho

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 71/72, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 06/11/2018, às 13h30, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que 

residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus 

patronos, da expedição da missiva .
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Intime-se o réu.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65701 Nr: 1514-38.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 Código 65701 – Autos n. 1514-38.2014.811.0091

 Despacho

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 50/53, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 06/11/2018, às 15h, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que 

residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus 

patronos, da expedição da missiva .

Intime-se o réu.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74255 Nr: 1333-32.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinéia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 74255 Inicialmente noto que a ré, que é advogada militante nesta comarca, 

após ter sido citada para apresentar resposta à acusação deixou 

transcorrer in albis o prazo legal sem qualquer manifestação. 

Considerando que acusada tem se valido de expedientes para tornar 

moroso o andamento da regular marcha processual, e que o advogado 

nomeado por este juízo apresentou resposta à acusação de forma 

tempestiva, tenho por apresentada a resposta à acusação. Verifico que a 

defesa apresentou resposta à acusação suscitando preliminar de 

ausência de justa causa. Entretanto, verifico que a preliminar aventada se 

confunde com o mérito da imputação, o qual será analisado 

oportunamente. Com efeito, não estando presentes as hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397, do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09/11/2018 ás 15h10min, devendo ser 

intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial 

acusatória e pela defesa, assim como o réu, para eventuais 

esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e, ao 

final, interrogatório, tudo de acordo com o artigo 411 do CPP. Faculto a 

apresentação de apresentação, substituição e/ou inclusão, pelo advogado 

constituído, de testemunhas até o limite legal, devendo juntar aos autos 

petição no prazo impostergável 10 (dez) dias, a fim de que sejam 

intimadas para comparecer ao ato. Por fim, desconstituo o Dr. Luiz 

Fernando Cassilhas Volpe OAB/SP, sob o n° 53.553, fixando honorários 

pela apresentação de resposta à acusação no prazo legal com 

observância na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB-MT 2018, em 

4 URH, R$ 3.586,03 (três mil e quinhentos e oitenta e seis reais e três 

centavos). Considerando que a acusada milita advocacia nesta comarca e 

possui inúmeros processos em trâmite, não se enquadra no conceito de 

“necessitado”, pelo que tenho que possui capacidade financeira para 

custear sua defesa, devendo a acusada arcar os horários fixados em prol 

do advogado dativo, nos termos do art. 13 da Lei 1.060/50 . Ciência ao MP. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32497 Nr: 1076-27.2005.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Código 32497 – Autos n.º 1076-27.2005.811.0091. SENTENÇA Vistos, 

etc. Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de DIEGO ROSA DO 

NASCIMENTO, já qualificados nos autos em epígrafe, atribuindo-lhes a 

prática do crime previsto no art. 213, do Código Penal. O fato ocorreu em 

janeiro de 2005 (fls.02). A denúncia foi oferecida em 09/11/2005 e o 

recebimento se deu em 21/11/2005 (fls.44) Às fls. 251/254, o Ministério 

Público manifestou-se pela extinção da punibilidade, vez que a pretensão 

punitiva prescreveu. Ante o exposto, nos termos da legislação já 

mencionada, DECLARO extinta a punibilidade de DIEGO ROSA DO 

NASCIMENTO com fulcro nos artigos 107, IV; 109, II; ambos do Código 

Penal, face ao decurso do lapso temporal da pretensão punitiva do Estado, 

sem que fosse exercitada. Desta forma, CONDENO o Estado do Mato 

Grosso/MT ao pagamento dos honorários de advocatícios devidos ao 

Advogado atuantes do feito, Jully Franciele Ruelis - OAB n. 18.164/MT 

nomeada para defender os interesses da parte réu, ante a inexistência de 

Defensoria Pública nesta comarca, FIXO o valor dos honorários 

advocatícios devidos ao profissional de forma equitativa, em 0,5 (meio) 

URH, equivalente a R$ 448,25 (quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte 

e cinco centavos) conforme art. 303 CNGC. Expeça-se a certidão de 

honorário em favor dos advogado. Transitado em julgado, arquive-se o 

presente feito com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde, 15 de junho de 

2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36242 Nr: 690-89.2008.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 36242 - Autos n. 690-89.2008.811.0091.

 Vistos, etc.

À fl. 265 a representante legal do sentenciado requereu a desistência 

voluntária do recurso de apelação.

À fl. 271 o réu informou a concordância.

Com efeito, trata-se de recurso voluntário (art. 574 do Código de Processo 

Penal), razão pela qual a desistência ao recurso é possibilitada à defesa, 

desde que regularmente manifestada, como in casu (fl. 271).

Por tais razões, homologo a desistência recursal para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Certifique-se o trânsito em julgado e cumpram-se todos os atos 

determinados por ocasião da sentença de fls. 250/256.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 20 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70230 Nr: 652-96.2016.811.0091

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 703 de 795



 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odinei Batista de Jesus, João Batista de Jesus 

Filho, Dirceu Hilário Fermino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 Considerando o retorno dos autos da 2ª Instância, tendo à decisão do 

Egrégio Tribunal de Justiça confirmado a sentença de pronúncia de fls. 

460/464 e, diante da manifestação ministerial, impulsiono os autos para 

intimação da defesa para que apresente o rol de testemunhas que irão 

depor em plenário, nos termos do art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66199 Nr: 1905-90.2014.811.0091

 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: Valdir Mendes Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Nova Bandeirantes-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:OAB/MT 5.091-B, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - 

OAB:5176-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66199 - Autos n. 1905-90.2014.811.0091.

Despacho

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com 

Pedido Liminar de Antecipação ajuizada por VALDIR MENDES BARRANCO, 

ex-prefeito do município de Nova Bandeirantes/MT, em face de Câmara 

Municipal de Nova Bandeirantes-MT.

Manifestação do Ministério Público às fls. 387/396

Verifico que a parte autora promoveu a regularização da representação 

processual às fls. 431/440, já que a procuração de fls. 60, e o 

substabelecimento de fls. 61, são estranhos aos signatários da petição 

inicial e não os confere poderes de representação.

No mais, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o autor para no prazo de 

10 (dez) dias dizer acerca da ocorrência da decadência do direito alegado 

nos autos, conforme aventado pelo Ministério Público.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Nova Monte Verde/MT, 19 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60359 Nr: 192-51.2012.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica - OAB:

 Código 60359 - Autos n. 192-51.2012.811.0091

 Despacho

Vistos em correição.

Defiro o requerimento do Ministério Público contido à fl. 996.

Desta forma, notifique-se a equipe multidisciplinar deste Juízo para 

manutenção das atividades de acompanhamento e orientação psicossocial 

em relação ao menor GABRIEL MARAFON DUARTE, pelo prazo 6 (seis) 

meses, trazendo aos autos relatórios mensais.

 Oportunamente, diga a equipe multidisciplinar acerca da possibilidade da 

realização do procedimento de depoimento sem danos, conforme 

requerido pelo Ministério Público, informando-se a data mais apropriada 

para tal desiderato.

Por fim, designo audiência com a finalidade de ouvir a equipe técnica 

multidisciplinar na data de 09/11/2018, às 14h30, devendo ser intimadas as 

partes.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77245 Nr: 1034-21.2018.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival Martines Molero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77245 - Autos n. 1034-21.2018.811.0091 Despacho Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar 

proposta por DORIVAL MARTINES MOLERO em face de esbulho 

possessório em tese levado a efeito por ARLINDO ALVES DA COSTA, que 

teria invadido a área de terras de 2,5 alqueires denominada sítio Itamaracá, 

situada na zona rural da cidade de Nova Bandeirantes/MT. Em relação à 

documentação acostada aos autos, considero-a insuficiente para formar o 

convencimento do Juízo, já que não comprova a ocorrência do esbulho, 

tampouco diz se esse recaiu sobre a totalidade do imóvel ou sobre parcela 

dele. Dessa forma, antes de decidir acerca da liminar, constato a 

necessidade de designar-se audiência para justificação prévia, visando 

maiores esclarecimentos sobre os fatos deduzidos na exordial, razão pela 

qual hei por bem designar tal feita para o 01/09/2018 às 15 horas. Cite-se 

o requerido para comparecer à audiência acima designada, conforme 

preceitua o art. 562, 2ª parte, do CPC, devendo constar no mandado que o 

prazo para contestar a ação será contado da decisão que deferir ou não 

a medida liminar, nos termos do artigo 564, parágrafo único, do CPC. 

Determino que no momento da citação o Sr. Oficial de Justiça elabore auto 

de constatação em relação à área ameaçada/invadida, para averiguar: a) 

com relação às eventuais construções/benfeitorias existentes no local 

(casas, cercas, pasto etc.), bem como se as mesmas são recentes ou 

não; b) número de pessoas existentes e sua identificação, se possível, e, 

ainda, se compõem grupo organizado e, em caso positivo, quem é o líder; 

c) se no local da invasão está sendo causado algum dano ambiental, tais 

como: desmatamento com o uso de fogo, lançamento de resíduos 

domésticos e/ou derrubada em área de APP; d) se os supostos invasores 

ou os autores desenvolvem alguma atividade agropastoril no local e, em 

caso positivo, qual. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 15 de junho de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60771 Nr: 604-79.2012.811.0091

 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: Cecilia de Lourdes Pena Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O, 

Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 60771 - Autos nº 604-79.2012.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76857 Nr: 866-19.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BGAG, SAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De outro lado, 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, 

motivo pelo qual designo audiência de conciliação para o dia 29 de outubro 

de 2018 às 14h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77343 Nr: 1103-53.2018.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo de Souza Ramos, Lucila Leopoldo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Pavan - OAB:OAB/MT 

21.441, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77343 Vistos etc. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse 

com Pedido de Liminar proposta por NIVALDO DE SOUZA RAMOS e sua 

esposa LUCILA LEOPOLDO E SILVA em face de esbulho possessório em 

tese levado a efeito por JOSÉ DA SILVA PEREIRA, conhecido como 

“Zezão da Quarto Marcos”, que teria invadido a área de terras de 2.420,00 

hectares denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situada na 

zona rural do município de Nova Bandeirantes/MT. Em relação à 

documentação acostada aos autos, considero-a insuficiente para formar o 

convencimento do Juízo e, destarte, constato a necessidade de 

designar-se audiência para justificação prévia, visando maiores 

esclarecimentos sobre os fatos deduzidos na exordial, razão pela qual hei 

por bem designar tal feita para o dia 16/08/2018, às 16h30min. Na 

audiência o autor poderá trazer testemunhas para comprovar os fatos 

alegados no que tange somente à tutela de provisória pretendida. Cite-se o 

requerido para comparecer à audiência acima designada, conforme 

preceitua o art. 562, 2ª parte, do CPC, devendo constar no mandado que, 

o prazo para contestar a ação será contado da decisão que deferir ou 

não a medida liminar, nos termos do artigo 564, parágrafo único, do CPC. 

Determino que no momento da citação o Sr. Oficial de Justiça elabore auto 

de constatação em relação à área ameaçada/invadida, para averiguar: a) 

com relação às eventuais construções/benfeitorias existentes no local 

(casas, cercas, pasto etc.), bem como se as mesmas são recentes ou 

não; b) número de pessoas existentes e sua identificação, se possível, e, 

ainda, se compõem grupo organizado e, em caso positivo, quem é o líder; 

c) se no local da invasão está sendo causado algum dano ambiental, tais 

como: desmatamento com o uso de fogo, lançamento de resíduos 

domésticos e/ou derrubada em área de APP; d) se os supostos invasores 

ou os autores desenvolvem alguma atividade agropastoril no local e, em 

caso positivo, qual. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 15 de junho de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77335 Nr: 1095-76.2018.811.0091

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Narjara Aline Braz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para suspender 

os efeitos do Decreto Municipal n. 076/2018, bem como determinar à 

autoridade apontada como coatora, o senhor Prefeito do município de 

Nova Bandeirantes/MT, que se abstenha de praticar atos tendentes à sua 

implantação (ou que o desfaça caso já tenha implementado), sob pena 

multa pessoal e diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 

100.000,00.Notifique-se a autoridade apontada como coatora do conteúdo 

da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias 

dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000021-67.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL PERALTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA IMPULSIONO os autos para 

intimação da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 19 de julho de 2018, às 13h00min, no JUIZADO ESPECIAL DE 

NOVA MONTE VERDE. Nos termos do art. 51, inciso I, § 2º, da Lei 

9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e não 

comprovando ausência por força maior, será condenado ao pagamento 

das custas do processo. Nome do Usuário: Janice Schroeder Matrícula 

24381 Documento assinado digitalmente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-14.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA IMPULSIONO os autos para 

intimação da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 19 de julho de 2018, às 13h30min, no JUIZADO ESPECIAL DE 

NOVA MONTE VERDE. Nos termos do art. 51, inciso I, § 2º, da Lei 

9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e não 

comprovando ausência por força maior, será condenado ao pagamento 

das custas do processo. Nome do Usuário: Janice Schroeder Matrícula 

24381 Documento assinado digitalmente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-65.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO PENHA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA IMPULSIONO os autos para 

intimação da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 09 de agosto de 2018, às 13h00min, no JUIZADO ESPECIAL DE 

NOVA MONTE VERDE. Nos termos do art. 51, inciso I, § 2º, da Lei 

9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e não 

comprovando ausência por força maior, será condenado ao pagamento 

das custas do processo. Nome do Usuário: Janice Schroeder Matrícula 

24381 Documento assinado digitalmente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-35.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO PENHA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA IMPULSIONO os autos para 

intimação da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 09 de agosto de 2018, às 13h30min, no JUIZADO ESPECIAL DE 

NOVA MONTE VERDE. Nos termos do art. 51, inciso I, § 2º, da Lei 

9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e não 

comprovando ausência por força maior, será condenado ao pagamento 

das custas do processo. Nome do Usuário: Janice Schroeder Matrícula 

24381 Documento assinado digitalmente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-50.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO PENHA LUIZ (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)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA IMPULSIONO os autos para 

intimação da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 09 de agosto de 2018, às 14h00min, no JUIZADO ESPECIAL DE 

NOVA MONTE VERDE. Nos termos do art. 51, inciso I, § 2º, da Lei 

9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e não 

comprovando ausência por força maior, será condenado ao pagamento 

das custas do processo. Nome do Usuário: Janice Schroeder Matrícula 

24381 Documento assinado digitalmente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-19.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA SILVA MENDONCA 02503892159 (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA IMPULSIONO os autos para 

intimação da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 09 de agosto de 2018, às 15h00min, no JUIZADO ESPECIAL DE 

NOVA MONTE VERDE. Nos termos do art. 51, inciso I, § 2º, da Lei 

9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e não 

comprovando ausência por força maior, será condenado ao pagamento 

das custas do processo. Nome do Usuário: Janice Schroeder Matrícula 

24381 Documento assinado digitalmente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-34.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI RONALDO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA IMPULSIONO os autos para 

intimação da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 09 de agosto de 2018, às 15h30min, no JUIZADO ESPECIAL DE 

NOVA MONTE VERDE. Nos termos do art. 51, inciso I, § 2º, da Lei 

9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e não 

comprovando ausência por força maior, será condenado ao pagamento 

das custas do processo. Nome do Usuário: Janice Schroeder Matrícula 

24381 Documento assinado digitalmente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-05.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINO ROMANSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Consórcio New Holland Agriculture (REQUERIDO)

VEGRANDE NORTE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA IMPULSIONO os autos para 

intimação da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 16 de agosto de 2018, às 13h00min, no JUIZADO ESPECIAL DE 

NOVA MONTE VERDE. Nos termos do art. 51, inciso I, § 2º, da Lei 

9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e não 

comprovando ausência por força maior, será condenado ao pagamento 

das custas do processo. Nome do Usuário: Janice Schroeder Matrícula 

24381 Documento assinado digitalmente

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000033-81.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ZANFRILLI MOREIRA (REQUERENTE)

JOAO ZANFRILLI MOREIRA (REQUERENTE)

LEANDRO ZANFRILLI MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ZANFRILLI MOREIRA OAB - MT20651/O (ADVOGADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JOSE DAMASCENO MURCA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA IMPULSIONO os autos para 

intimação da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 16 de agosto de 2018, às 13h30min, no JUIZADO ESPECIAL DE 

NOVA MONTE VERDE. Nos termos do art. 51, inciso I, § 2º, da Lei 

9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e não 

comprovando ausência por força maior, será condenado ao pagamento 

das custas do processo. Nome do Usuário: Janice Schroeder Matrícula 

24381 Documento assinado digitalmente

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30038 Nr: 394-87.2006.811.0107

 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: ATANAZIO JOSÉ SCHNEIDER, LIVANI AHLERT 

SCHNEIDER, IVONE TEREZINHA DE AZEVEDO SCHNEIDER, WALDIR JOÃO 

SCHENEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TONIPO TUPONI, ELZA ALVES RIBEIRO 

TUPONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Rheinheimer - 

OAB:2756/MT, CLAUDIO PEDRO ENDRES - OAB:3024, Daniel Petry 

Kehrwald - OAB:37052/RS, Guacira Bilhar da Silva - OAB:27718/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5.123-A, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10.925 B MT

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 

DIAS, SE MANIFESTEM ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA 

INSTÂNCIA, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33671 Nr: 54-70.2011.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cleusa Bianchini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Ramos de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Silva - 

OAB:OAB/MT 5.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8.227/MT

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 

DIAS, SE MANIFESTEM ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS, SOB PENA 

DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59030 Nr: 784-08.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉO LUIZ BERTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de SUSPENSÃO constante na ref. 37, a partir da data de 

seu requerimento (25.05.18).

Findo o prazo, deverá a parte autora se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56551 Nr: 1067-65.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SILVA PINTO, ELKE ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Defiro o pedido de ref. 15.

Assim, determino a busca de endereço dos executados ROBERTO SILVA 

PINTO e ELKE ALVES DA SILVA, nos sistemas de convênio do e. TJMT.

Aportando aos autos endereço diferente daquele declinado pela parte 

exequente, proceda-se a tentativa de citação por AR e se infrutífera, 

proceda-se com a citação pessoal.

Caso frustrada a tentativa de citação, ou infrutífera a busca de endereço, 

determino seja realizada a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do artigo 256, II do CPC.

Decorrido o prazo sem resposta, desde já nomeio como curadora 

especial, para a defesa dos interesses dos executados, a i. Dra. ELLEN 

XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO DIER, (OAB/MT 17.232-O), devendo a 

Secretaria do Juízo providenciar as comunicações necessárias.

Escoado o prazo, intime-se a parte exequente, por intermédio de seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre os 

rumos da execução.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59610 Nr: 1101-06.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, VALDECIR 

ANTONIO BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

DETERMINO a busca de endereço dos executados JOSÉ ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR e VALDECIR ANTONIO BARBOZA (filho de Izolde Pasquale 

Barbosa; nascido em 11/06/1978), nos sistemas de convênio do e. TJMT.

 Aportando aos autos endereço diferente daquele declinado pela parte 

exequente, proceda-se a tentativa de citação por AR e se infrutífera, 

proceda-se com a citação pessoal.

Caso frustrada a tentativa de citação, ou infrutífera a busca de endereço, 

determino seja realizada a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do artigo 256, II do CPC.

Decorrido o prazo sem resposta, desde já nomeio como curadora 

especial, para a defesa dos interesses dos executados, a i. Dra. Mariana 

da Cunha Pereira (OAB/MT 16.214), devendo a Secretaria do Juízo 

providenciar as comunicações necessárias.

Escoado o prazo, intime-se a parte exequente, para no prazo de 05 

(cinco) dias manifestar sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52881 Nr: 623-66.2014.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olerindo Pedro de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARNIVALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE DE OLIVEIRA SILVA 

CAMPOS - OAB:12923/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382/MT, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente os herdeiros do exequente, para dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção, nos termos do arttigo 485, 

§1º, do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61379 Nr: 109-11.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhon Marcelo Wigo, ROSANE MARCHIORO 

PAPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:74635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:73756, Élcio Luis 

Weckerlim Fernandes - OAB:18186, Everton Diego Giessler - 

OAB:74.627, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, Paulo 

Victor Krutsch Soletti - OAB:20345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a citação do(s) executado(s) no endereço indicado no feito, 

nos termos da decisão ref. 4.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55762 Nr: 766-21.2015.811.0107

 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): ISIDRO SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MTou 21593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para apresentar cópia atualizada da matrícula 

do imóvel indicado à penhora, assim como para manifestar quanto ao 

interesse na adjudicação, alienação particular ou hasta pública do bem.

Após, conclusos para análise do pedido de penhora e avaliação.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60675 Nr: 1655-38.2016.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIVERDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

LTDA - ME, LUIZ HENRIQUE WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda a citação do(s) executado(s) no endereço indicado no feito, por 

meio de Oficial de Justiça, devendo o exequente recolher as custas 

necessárias, no mais cumpra-se nos termos da decisão de ref. 04.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61613 Nr: 185-35.2017.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Futura Agronegócios Ltda, ELDER REIMANN, 

Edson Basso, LUIZ BASSO, ADELIA LICHINSKI BASSO, Edna Maria 

Renostro Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda a citação do(s) executado(s) no endereço indicado no feito, por 

meio de Oficial de Justiça, devendo o exequente recolher as custas 

necessárias, no mais cumpra-se nos termos da decisão de ref. 04.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55162 Nr: 494-27.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BRZEZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Vistos em correição.

Intime-se o denunciado, na pessoa do seu advogado, para apresentar 

resposta escrita, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62453 Nr: 636-60.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR ANTUNES DE OLIVEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PAVAN - 

OAB:21441/A, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:9811/B-MT

 Vistos em correição.

Sem prejuízo de eventual saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicarem os pontos controvertidos e as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento, após, conclusos para novas 

deliberações no caso em voga.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32538 Nr: 534-19.2009.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 

ANDERSON JOSÉ RODRIGUES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, OI/BRASIL TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE F. PIRES - 

OAB:MT/7679, ELSO RODRIGUES - OAB:3.526-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A MT, Ana Gabriela Salci Garcia - OAB:OAB/MT 14.653, 

Andressa Caroline Trechaud - OAB:OAB/MT 14.099, Anna Luiza 

Silva Costa - OAB:OAB/MT 15.896, Eladio Miranda Lima - 

OAB:13.242-A, Graziela Fernandes de Mello Bonfin - OAB:OAB/RJ 

172.219, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13237/B, Sabrina Creder Corrêa - OAB:OAB/RJ 140.906, Sivonei 

Narcisa Santin - OAB:8266-B/MT

 Vistos.

1- Retifiquem-se o registro, autuação e capa dos autos, fazendo-se 

constar como cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, intime-se a exequente 

para manifestação.

CUMPRA-SE.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69200 Nr: 372-90.2010.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Henrique Amaro de Sousa, Ângela 

Maria Amaro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT/15.260

 Em atenção a manifestação da parte exequente, SUSPENDO a presente 

execução, bem como o prazo prescricional, pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do art. 921, inciso III e §1º, do CPC.

INTIME-SE.

Em seguida, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64633 Nr: 1181-74.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar 

contrarrazões à apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67001 Nr: 958-87.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Laurindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o exequente para manifestar-se quanto à 

juntada de 19/06/2018, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80398 Nr: 1369-28.2018.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ROSINALDO SAMPAIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERLIN CRISTINA VERISSIMO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] da Criança e do Adolescente, postergo a análise do pedido liminar 

para após o aporte de prova técnica hábil a subsidiar a decisão a ser 

proferida por este Juízo de forma mais eficiente. Assim, NOTIFIQUEM-SE o 

Assistência Social e o Psicólogo credenciados junto ao TJ/MT, para que 

realizem estudo psicossocial envolvendo os genitores e a menor, 

apresentando, no prazo de 30 (trinta) dias, relatório conclusivo, 

informando quem realmente ostenta melhores condições para o exercício 

da guarda.Por entender medida cabível, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 02 de agosto de 2018, às 13h00min, a ser realizada com o 

conciliador, no Fórum desta comarca, oportunidade em que “todos os 

esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia”, salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se 

em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução 

consensual” (art. 696, NCPC). Expeça-se carta [...] -SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74426 Nr: 1205-97.2017.811.0095

 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): JOSÉ ALVES GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74489 Nr: 1265-70.2017.811.0095

 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): NELSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74493 Nr: 1268-25.2017.811.0095

 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): FÁTIMA APARECIDA CASTRIANI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74495 Nr: 1270-92.2017.811.0095

 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): Edivandro Belon Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74499 Nr: 1275-17.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto de Freitas Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74502 Nr: 1278-69.2017.811.0095

 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): ELEANDRO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65861 Nr: 381-12.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Maria Silva de Almeida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Vistos em correição.

 Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo 

Banco do Brasil S/A, em desfavor de Sonia Maria Silva de Almeida Santos, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Recebida a inicial, a executada foi citada em 21/09/2015 (fl. 71).

O Banco requerente peticionou informando nos autos o pagamento integral 

do débito, pugnando pela extinção da ação, fls. 97/98.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte executada liquidou o saldo devedor, 

conforme documentos que comprovam referido pagamento às fls. 99/100, 

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.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, visto que presente ao caso o 

princípio da causalidade. Assim, arbitro os honorários em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, inciso III do CPC.

Tendo em vista que o patrono nomeado à defesa da executada não 

apresentou nenhuma peça nos autos, reduzo os honorários arbitrados à 

fl. 92 à quantia de 1 (um) UHR. Expeça-se a escrivania a competente 

certidão de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60830 Nr: 737-12.2012.811.0095

 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: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Socorro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:SP nº 107.414, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT5835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, procedo o impulsionamento destes autos com a 

finalidade de abrir vista para requerente/exequente para manifestar-se 

quanto ao resultado da pesquisa de fls.88/90, no prazo de 30 (trinta) dia, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76113 Nr: 2227-93.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a para requerente, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79219 Nr: 669-52.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFR, LVRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de alimentos que Larissa Vitória Rodrigues Bungenstab, 

representada por usa genitora Edmara Ferreira Rodrigues move em 

desfavor de Aldair Silva Bungenstab, todos qualificados nos autos.

Decido

Compulsando os autos, é de ser reconhecida a incompetência deste Juízo 

para tratar ação de alimentos, tendo em vista que a requerente passou a 

residr juntamente com sua genitora em outro município da federação, 

conforme certificado à fl. 27, sendo o Juízo de Guarantã do Norte/MT o 

competente para analisar a questão, na forma do artigo 53, inciso II, do 

CPC, “in verbis”:

“Art. 53. É competente o foro:

(...)

II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se 

pedem alimentos.

Como ressaltado acima, a competência sobre tal matéria é absoluta, 

podendo o Juízo conhecê-la de ofício.

 Assim, DECLARO a incompetência deste Juízo para tratar sobre a 

modificação de guarda ora discutida, devendo os autos serem remetidos à 

Guarantã do Norte/MT, com as baixas e anotações necessárias.

Ciência ao MPE e ao advogado constituído.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 71295 Nr: 1581-20.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDSS, LBSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o 

disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC.

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da Exequente (pessoa física) de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.

Haja vista que o título que embasa a pretensão executória detém natureza 

judicial, o presente procedimento reger-se-á pelas normas do art. 528 e 

ss. do Novo Código de Processo Civil.

 Desta feita, DETERMINO a citação do Executado para que, no prazo de 03 

(três) dias, pague o débito no valor de R$ 871,30 (oitocentos e setenta e 

um reais e trinta centavos), prove que o fez ou justifique a impossibilidade 

de fazê-lo, contando-se o prazo apenas em dias úteis (art. 219, CPC/15), 

sob pena de ser-lhe decretada a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) 

meses (§3º, do art. 528, do CPC) bem como protesto (art. 528, § 1º, do 

CPC) e inclusão do nome do devedor nos órgãos de cadastro de 

inadimplentes (artigo 782, §3º do CPC).

Defiro os benefícios do art. 212, § 2º, do NCPC, caso necessário.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79278 Nr: 706-79.2018.811.0095

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGINO DE SOUZA OLIVEIRA, Instituto 

Ecológico Cristalino Ltda., COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Posto isso, CONCEDO A LIMINAR, para imissão na posse na área 

destinada a implantação da servidão administrativa, CONDICIONADA ao 

depósito em juízo da quantia indicada a título de prévia indenização, no 

prazo de 05 (cinco) dias, não se devendo expedir o mandado de imissão 

até que seja efetuado o depósito integral. Comprovado o depósito nos 

autos, determino a expedição do Mandado de Imissão na Posse. Oficie-se 

ao Cartório de Registro de Imóveis de Paranaíta para averbação da 

imissão na posse à margem da matrícula do imóvel nº. 784, do livro 

2.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de maio de 2018, às 

14h:20min, à ser realizada na sala de conciliação no Fórum desta 

comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão ser 

empreendidos para a solução consensual da “controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, NCPC). DETERMINO a inclusão de MARIA DO SOCORRO GOMES 

DE OLIVEIRA no polo passivo da lide, conforme qualificação da requerida 

que consta na inicial.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61566 Nr: 657-14.2013.811.0095

 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: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Côrrea - 

OAB:30.820/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante das fls.79/81, INTIME-SE o patrono do requerente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77069 Nr: 2722-40.2017.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdCC, ATCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MARCATTO 

CIRINO - OAB:7835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA LEITE QUADRA 

DA COSTA - OAB:21075/O, Elson Cristóvão Rocha - OAB:MT0017811, 

RODRIGO ALVES DE SOUZA - OAB:23372/O

 Nos termos do Provimento 41/2016- CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34426 Nr: 448-26.2005.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saulo Augusto de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILMAR DAVID 

LUCAS, para devolução dos autos nº 448-26.2005.811.0095, Protocolo 

34426, 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): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66803 Nr: 865-27.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Cruz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos planilha atualizada de seu crédito, para fins de eventual 

penhora.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61461 Nr: 594-86.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dolores Flor da Cruz - ME, Dolores Flor da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, entrei em contato, via telefone, na 2ª Vara Cível 

da Comarca de Sinop/MT, Código 312967, Processo 

nº16388-57.2017.811.0015, e encontra-se aguardando o pagamento da 

diligência para o cumprimento do mandado pela parte exequente.

Certifico ainda que, os DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de emissão de guia a ser emitida pelo 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 
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Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), para 

realizar a citação, no prazo de 15 (quinze), sob pena de devolução da 

Deprecata.

É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61427 Nr: 562-81.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdM-M, ACdM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Nartins - OAB:13994, Renato Chargas Correa da Silva - OAB:8184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101/MT

 Vistos em correição.

Ante o narrado às fls. 176/177, INTIME-SE a parte autora para informar 

nos autos se almeja a penhora sobre os demais veículos do executado, 

excetuando o veículo objeto de alienação fiduciária, salientando que a 

inércia consignará em presunção de desistência.

 Caso positivo, desde já DETERMINO a expedição de mandado de penhora 

e avaliação dos demais bens, conforme elencados à fl. 163.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-52.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR AMARO FERREIRA (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 23/07/2018, às 14h40. 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, 20 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-37.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR RODRIGUES VIEIRA (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 23/07/2018, às 15h. 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, 20 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-22.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDIMAR DA SILVA ARRUDA (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 23/07/2018, às 15h20. 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, 20 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-07.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLECILDA FELIX DE ATHAIDE (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 23/07/2018, às 15h40. 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, 20 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-89.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DOS ANJOS 03632139105 (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 23/07/2018, às 16h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 20 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-59.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIERLEI MACEDO DE ALMEIDA (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 23/07/2018, 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, 20 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 
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Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-29.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA (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 23/07/2018, às 17h. 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, 20 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-64.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BORGES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo as partes através de 

seus(suas) advogados(as) com procuração nos autos, da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 06/08/2018, às 13h200. 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. Paranaíta/MT, Paranaíta/MT, 20 de junho de 2018. Erevelto 

Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57547 Nr: 1781-52.2016.811.0022

 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): Jose Carlos de Almeida Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado no endereço na Rua projetada, casa nº 34, 

bairro São Sebastião, Pedra Preta/MT, e que o recolhimento do valor 

deverá ser realizado conforme a planilha de zoneamento estabelecida por 

este Juízo, devendo emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site 

www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos autos 

para posterior juntada. Em caso de não constar o endereço constante no 

mandado na planilha de zoneamento, comunico que seja contactado a 

central de mandado desta Comarca, para dirimir as dúvidas, conforme 

despacho Ref: 31.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15034 Nr: 1333-60.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Alves dos Santos

 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: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO das Partes, nos termos do artigo 11 da resolução nº 

CJF-RES-2017/000458 de 04 de outubro de 2017, para manifestarem-se 

acerca do inteiro teor do ofício requisitório expedido às fls. 162/163, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 67773 Nr: 836-23.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vila Nova Leilões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Sebastião de Campos 

Sobrimho - OAB:6203/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752/MT, Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3.009-MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito de diligência, mediante 

emissão de guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o 

Oficial de Justiça possa cumprir o mandado de avaliação, aguardando no 

setor de expedição nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 124867 Nr: 2397-09.2016.811.0028

 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: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref. 32

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 145253 Nr: 6394-63.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta Mariana Farias, Jorgina Mariana Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, ELAINE CUNHA RODRIGUES DA CRUZ - OAB:23268/MT, 

LOURIVAL ALVES SOARES - OAB:13468/A, YCLEN EDUARDO SOARES 

DOS SANTOS - OAB:22287/O

 Intimar advogados das sentenciadas do inteiro teor da sentença de 

ref.123 e da juntada da Carta Precatória de ref.128

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137567 Nr: 3031-68.2017.811.0028

 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: Maria Justina de Souza
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 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: 137567

DESPACHO

VISTOS,

Analisando os autos percebe-se que encontra guarida a manifestação de 

ref. 14, uma vez que conforme observa-se dos documentos acostados na 

exordial está presente o requerimento administrativo.

 Noto que a audiência designada na decisão de ref. 4 não fora realizada, 

sendo assim defiro o pedido de ref. 19, designo a audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de dezembro de 2018, às 

16h30min.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 130252 Nr: 4493-94.2016.811.0028

 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: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSO DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado, no valor de R$ 14,00 

(Cartorze reais), mediante emissão de guia de deligência, no seguinte 

endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > 

Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do 

pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 

07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 149018 Nr: 8418-64.2017.811.0028

 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: HILDO MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 143287 Nr: 5525-03.2017.811.0028

 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: EVANIR GONÇALVES RONDON

 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:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para conhecimento da audiência 

redesignada anteriormente aprazada para o dia 10 de julho de 2018 às 

15h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 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

 INTIMANDO as Partes e assistentes técnicos, que encontra-se designado 

o início da prova pericial, para o dia 18/Julho/2018, às 08:00 horas, a 

Instalação dos Trabalhos e Vistoria Técnica, no LOCAL: Imóvel objeto da 

lide – localizado no lote n° 03 da quadra n 04, Residencial Nathalia, na Rua 

Joaquim Murtinho, Bairro Jardim das Palmeiras, Poconé/Mt.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 133942 Nr: 1535-04.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 502,00 ( Quinhentos e dois reais), mediante emissão de guia de 

diligência, no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019453-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ESTELITO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. CLARO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de julho de 2018 as 14:50h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013225-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de julho de 2018 as 15:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013325-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 23 de julho de 2018 as 15:10h

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86099 Nr: 6839-85.2017.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley Gonçalves de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial.Condeno o autor ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado, 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 (art. 98, §3º, do NCPC).Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79739 Nr: 2858-48.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIRES MORAIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 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.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

 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.: 89808 Nr: 9189-46.2017.811.0059

 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: ANTONIO SILVEIRA NETO

 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:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 24/05/2017 (fl. 14), data de 

entrada do requerimento administrativo - DER.Quanto à atualização 

monetária, na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 

870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os 

índices aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção 

monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando 

devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da 

isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no 

percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98172 Nr: 1578-08.2018.811.0059

 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: BV Financeira S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônia Pereira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento da complementação da diligência do Oficial de Justiça no valor 

de R$ 1.069,20 (mil e sessenta e nove reais e vinte centavos), conforme 

solicitado pelo Sr. Meirinho. O pagamento deverá ser feito no endereço 

e l e t r ô n i c o  a b a i x o  t r a n s c r i t o . 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado o oficial subscritor desta certidão, para recebimento 

dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90629 Nr: 9632-94.2017.811.0059

 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: GERONONIMO WOICIEK

 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:

 Certifico para os devidos fins, que a sentença proferida nestes autos, 

transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 8904 Nr: 1302-94.2006.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Tarcisio Prestes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963 - MT, Erika Carvalho Assis - OAB:10905/MT, Paulo Emilio 

Monteiro de Magalhães - OAB:8988 - MT, Rodrigo Corbucci - 

OAB:3840

 Certifico para os devidos fins, que o requerido foi intimado por meio de 

seu advogado, via DJE, para no prazo de 15 (quinze)dias, efetuar o 

pagamento do valor devido e nada foi apresentado aos autos, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

2ª Vara

Intimação

Manifestação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000255-48.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA SIMIAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO)

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 715 de 795



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000255-48.2018.8.11.0059. 

AUTOR: LUCIVANIA SIMIAO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se revela ação para concessão de aposentadoria 

por invalidez. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Em 

prosseguimento, determino que seja procedida a citação do demandado, 

mediante remessa dos autos, para, querendo, apresentar contestação. No 

caso de pretender-se produção de prova técnica, poderá a parte ré 

apresentar, desde logo quesitos e indicar assistente técnico. Após, a 

Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte requerente de que ela tem o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventuais quesitos para 

formulação da perícia médica, bem como para que posse indicar 

assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini 

Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data e horários 

oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no 

Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$400,00 

(quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 

200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 2 – 

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 3 - 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; 4 – 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 06 de junho de 2018.

Manifestação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000256-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DOS SANTOS FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO)

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000256-33.2018.8.11.0059. 

AUTOR: ROSA DOS SANTOS FREITAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se revela ação para concessão de aposentadoria 

por invalidez. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Em 

prosseguimento, determino que seja procedida a citação do demandado, 

mediante remessa dos autos, para, querendo, apresentar contestação. No 

caso de pretender-se produção de prova técnica, poderá a parte ré 

apresentar, desde logo quesitos e indicar assistente técnico. Após, a 

Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte requerente de que ela tem o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventuais quesitos para 

formulação da perícia médica, bem como para que posse indicar 

assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini 

Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data e horários 

oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no 

Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$400,00 

(quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 

200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 2 – 

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 3 - 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; 4 – 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000278-91.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENY GOMES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO)

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000278-91.2018.8.11.0059. 

AUTOR: LAURENY GOMES DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL FIixo à requerente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

colacione aos autos cópia legível de seus documentos pessoais de 

identificação. Sanada a irregularidade ou decorrido sem manifestação o 

prazo assinalado, tornem os autos conclusos para deliberações. PORTO 

ALEGRE DO NORTE, 11 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000326-50.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CONDAO PINHEIRO BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE DE SOUSA E SILVA OAB - MT21104/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000326-50.2018.8.11.0059. 

AUTOR: RAIMUNDO CONDAO PINHEIRO BARROS RÉU: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU 

- SICREDI ARAXINGU Aqui se tem ação de consignação de pagamento, 

cumulada com ação revisional de juros contratuais de cédula de crédito 

bancário, com pedido de antecipação de tutela de depósito judicial com o 

parcelamento de débito e exclusão do nome dos órgãos de proteção ao 

crédito, proposta por Raimundo Condão Pinheiro Barros em face de 

Cooperativa de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – 

Sicredi Araxingu. O requerente aduziu ser produtor rural, contudo, em 

decorrência de problemas com as últimas safras, bem como patologias 

que lhe acometeram, não teria conseguido adimplir com os empréstimos 

bancários formulados junto ao demandado. Diante disso, o requerente 

pugnou pela concessão de gratuidade judiciária, aduzindo que o 

pagamento das despesas de distribuição o onerariam em muito, mormente 

por estar realizado tratamento médico. Decido. Apesar das afirmativas 

lançadas na exordial, o documento acostado pelo requerente às folhas 

64/70 (Declaração de Imposto de Renda referente ao ano-calendário 

2017), não corroboram com a arguição de hipossuficiência financeira apta 

a ensejar a dispensa com o pagamento das custas processuais. O 

documento mencionado exibe propriedades imóveis, numerosas 

movimentações financeiras, além da criação e fomento de rebanhos 

bovinos, suínos e equinos. A questão relativa à alegada dificuldade 

financeira não foi demonstrada. Neste sentido, não é necessário fazer um 

esforço hercúleo para se constatar que o requerente não faz jus à 

concessão dos benefícios previstos no artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil, razão pela qual INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

Finalmente, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora 

promova a retificação no valor da causa, observando-se o valor do débito 

discutido, devendo promover, na sequência, o recolhimento das custas e 

taxas judiciárias. Frise-se que eventual inércia implicará no cancelamento 

da distribuição deste feito. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000141-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

CARLOS DA SILVA SOUZA (AUTOR)

IZAURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA (AUTOR)
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VANDERLENE DA SILVA SOUZA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES ROCHA OAB - GO9567 (ADVOGADO)

RONE VON PINTO DA SILVA OAB - TO5593 (ADVOGADO)

TALITA SANTANA COSTA OAB - MT19324/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000141-12.2018.8.11.0059. 

AUTOR: IZAURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA, CARLOS DA SILVA SOUZA, 

FABIO DA SILVA SOUZA, VANDERLENE DA SILVA SOUZA PINHEIRO 

RÉU: DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA Considerando a convocação 

deste magistrado, efetivada em 15/06/2018, para participação no evento 

“Workshop do Projeto Luz”, a ser realizado nas instalações das 

Promotorias de Justiça de Cuiabá/MT, em 21/06/2018, redesigno a 

audiência de justificação para o dia 05 de julho de 2018, às 17h00min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. Intimem-se a parte autora 

intermédio de seu patrono constituído. Intime-se a parte ré pessoalmente. 

Porto Alegre do Norte/MT, 18 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000088-31.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SOUZA ABELHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000088-31.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JEFFERSON SOUZA ABELHA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Considerando a convocação deste 

magistrado, efetivada em 15/06/2018, para participação no evento 

“Workshop do Projeto Luz”, a ser realizado nas instalações das 

Promotorias de Justiça de Cuiabá/MT, em 21/06/2018, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 05 de julho de 2018, às 16h00min, 

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. 

Intimem-se a parte autora intermédio de seu patrono constituído. Intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de 

junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000167-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO ARTE BESERRA (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):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000167-10.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JOSE DO ARTE BESERRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Considerando a convocação deste 

magistrado, efetivada em 15/06/2018, para participação no evento 

“Workshop do Projeto Luz”, a ser realizado nas instalações das 

Promotorias de Justiça de Cuiabá/MT, em 21/06/2018, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 05 de julho de 2018, às 15h00min, 

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. 

Intimem-se a parte autora intermédio de seu patrono constituído. Intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de 

junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000167-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO ARTE BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000167-10.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JOSE DO ARTE BESERRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Considerando a convocação deste 

magistrado, efetivada em 15/06/2018, para participação no evento 

“Workshop do Projeto Luz”, a ser realizado nas instalações das 

Promotorias de Justiça de Cuiabá/MT, em 21/06/2018, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 05 de julho de 2018, às 15h00min, 

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. 

Intimem-se a parte autora intermédio de seu patrono constituído. Intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 18 de 

junho de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96652 Nr: 725-96.2018.811.0059

 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: Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderina Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTIANE SEVERINA DE 

FREITAS FERREIRA - OAB:12481/B, MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que mesmo devidamente intimada, 

através de DJE, conforme ref. 28, a parte autora até a presente data não 

se manifestou nos autos, tendo o seu prazo decorrido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79922 Nr: 2977-09.2017.811.0059

 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: Maria Joana Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana Araujo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, intime-se a parte autora para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 67043 Nr: 2092-29.2016.811.0059

 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: Roberto Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 61° Ciretran de confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORRÊA DO ESPÍRITO SANTO - OAB:14.133/MT

 Fixo prazo de 30 dias para que as partes possam manifestar-se quanto 

ao eventual interesse na produção de outras provas.
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No caso de pretender-se prova técnica, poderão ser formulados quesitos 

e indicado assistente técnico, sob o risco de preclusão.

No caso de pretender-se prova testemunhal, poderão observar os termos 

dos artigos 450 e seguintes do Código de Processo Civil, também sob o 

risco de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75585 Nr: 232-56.2017.811.0059

 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: C CARLOS DE SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bravalat Ind.e Com. De Lativínios Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 Fixo prazo de 15 dias para que as partes possam manifestar interesse na 

produção de outras provas, son o risco de preclusão.

Se for pedida produção de prova técnica, poderão formular quesitos e 

indicar assistente técnico, sob o risco de preclusão.

No caso de pretender-se produção de prova testemunhal, deverão 

observar o rito previsto nos artigos 455 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000260-70.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA SIQUEIRA DA SILVA SILVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANE ALVES DA SILVA OAB - GO38810 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000260-70.2018.8.11.0059. 

AUTOR: MARIA AUXILIADORA SIQUEIRA DA SILVA SILVEIRA RÉU: 

MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE Aqui se revela ação civil 

cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, com pedido de tutela 

de urgência, proposta por E. M. S, representado por sua avó paterna, 

MARIA AUXILIADORA SIQUEIRA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE 

CANABRAVA DO NORTE. Ressai da exordial que o infante em tela, de 05 

(cinco) anos de idade, está matriculado na pré-escola na Escola Municipal 

Canaã, localizada no município de Canabrava do Norte/MT. Relatou o 

requerente que reside no PA Bonfim Piagem, na zona rural do alusivo 

município, sustentando que a municipalidade não fornece transporte 

escolar às crianças daquela região, situação que dificulta sua presença 

às aulas. Diante de tais asserções, o requerente pugnou pela concessão 

de liminar a fim de que seja imposta ao Município de Canabrava do 

Norte/MT a obrigação de disponibilizar um transporte até a residência do 

menor, para que este possa frequentar as aulas. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária ao requerente, nos termos do artigo 99 e seguintes do 

Código de Processo Civil. A Constituição Federal estabelece, no artigo 

205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.”. Mais adiante, no artigo 211 

está estabelecido que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de 

ensino.”. Nesta toada, nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo 211 da Constituição 

Federal, foi repartida a competência na área da educação. Veja-se: “§ 2º 

Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 

educação infantil. 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e médio”. Isso significa que, 

embora a educação seja um direito social garantido a todos os brasileiros, 

a Constituição Federal repartiu a competência dos entes federativos por 

fase do ensino. No caso em exame, em consonância com os dispositivos 

legais supramencionados, é indiscutível a legitimidade passiva do ente 

federativo, pois a ele a Constituição reservou papel prioritário para o 

ensino infantil e fundamental, denominados pela Constituição de ensino 

básico. Cediço, ainda, mencionar que a Constituição Federal, em seus 

artigos 6, 23, inciso V, e 205, prevê e reconhece a obrigação estatal em 

promover os meios necessários a fim de viabilizar à todos o acesso ao 

ensino. Nesta toada, inerente ao direito à educação, surge o dever à 

prestação satisfatória do transporte escolar em favor daqueles que 

necessitam tal serviço. Nesta senda, imperiosa se faz a concessão da 

medida liminar pleiteada, eis que, além da plausibilidade do direito 

reclamado, o perigo de demora ressurge da própria natureza do direito 

vindicado, de modo que eventual falha na prestação do serviço de 

transporte escolar poderá causar prejuízos de ordens diversas aos seus 

usuários. Impende elucidar que Lei 8.437/1992 estabelece, em seu artigo 

1º, §3º, que não será cabível concessão de liminar em face da Fazenda 

Pública que esgote o objeto da ação judicial, ainda que parcialmente. 

Entrementes, a regra insculpida na alusiva lei deve ser compreendida e 

aderida com restrição, face ao alto valor jurídico da tutela ora pretendida. 

Veja-se, nos autos em exame, verifica-se, ao menos em uma análise de 

cognição sumária, que o serviço prestado pelo município não tem sido 

realizado de forma satisfatória. O Poder Judiciário pode, em situações 

excepcionais, determinar a implementação de políticas públicas, sendo 

lícita e constitucional a ordem judicial que determina ao ente municipal a 

efetivação do direito fundamental à educação, fornecendo aos munícipes 

hipossuficientes transporte escolar adequado. (Veja-se os precedentes 

do Supremo Tribunal Federal: 545.882; ARE 635.679-AgR) Destarte, 

concedo a liminar pleiteada para o fim de DETERMINAR AO AO MUNICÍPIO 

DE CANABRA DO NORTE QUE COMPROVE NOS AUTOS, NO PRAZO DE 

30 DIAS, QUE DISPONIBILIZOU, DE FORMA INTEGRAL, GRATUITA E 

CONTÍNUA O TRANSPORTE ESCOLAR AO REQUERENTE. Frise-se que 

descumprimento do comando ora exarado, ensejará em multa diária no 

valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento após o esgotamento do 

prazo assinalado. De outro viés, esclareço, por oportuno, que deixo de 

designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque em feitos que se tem no pólo passivo a Fazenda 

Pública, o réu não concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual 

designação de audiência apenas representaria mais morosidade no 

andamento processual. Cite-se e intime-se o demandado. Oportunamente, 

tornem os autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de junho de 

2018.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97830 Nr: 1401-44.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Gaspar Gonzaga, Elson Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Regina Henrique 

Molina - OAB:MT17171, Wueiner Vilela - OAB:GO18969

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Depreende-se dos autos que foi designada audiência para o dia 19 de 

junho de 2018, às 15h00.

Entrementes, diante da necessidade de readequação de pauta, tendo em 

vista a ausência deste Magistrado na Comarca, não haverá possibilidade 

de realização da solenidade aprazada. Diante disso, redesigno a audiência 

outrora agendada para o dia 28 de agosto de 2018, às 12h00, horário 

oficial de Cuiabá/MT.

Autorizo ao Gestor da Secretaria que proceda às intimações por meio de 

contato telefônico ou pessoalmente, daquelas pessoas que 

comparecerem ao fórum nada data de hoje, os quais já serão intimados da 

nova data de realização da solenidade. Em tempo, restando aquele meio 

de intimação infrutífero, determino a expedição de novel mandado de 

intimação da testemunha arrolada.

Oficie-se ao Juízo Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Mato Grosso 

com as informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 101092 Nr: 3130-08.2018.811.0059
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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): 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

 Nos termos da legislação vigente e das normas da CNGC-MT, INTIMO a 

defesa do réu EVERALDO FERREIRA MAGALHÃES, por intermédio de seu 

advogado, Dr. Marcos Vinícius Almeida Guerra - OAB/MT nº 23483, para 

manifestar-se quanto a certidão do Oficial de Justiça de fls. 270 - ref. 80, 

especificamente quanto a não localização e não intimação das 

testemunhas Evany Costa dos Santos e Terezinha Lazara Carvalho da 

Silva, apresentando, se for o caso, o endereço atualizado para intimação 

para comparecimento na audiência designada para o dia 05/07/2018, às 

12h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 16987 Nr: 833-09.2010.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Marcelino Araújo, vulgo "Carequinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Andre da Mata - 

OAB:10521/MT, Larissa Alves Canedo - OAB:22542/MT, Leonardo 

André da Mata - OAB:9126/MT

 Decido.Observa-se que não fora acostado nos autos nenhum fato novo 

apto a ensejar a revogação da prisão, sendo que a manutenção do 

cárcere continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública, a 

regular coleta de provas e eventual aplicação da lei penal.Frise-se que a 

base fática sobre a qual se debruçaram os fundamentos que deram azo à 

manutenção do réu em regime de segregação cautelar, até o presente 

momento, manteve-se íntegra, sem que se operasse qualquer variação ou 

modificação do contexto fático subsequente.Desta forma, o pedido de 

revogação de prisão do custodiado não é capaz de alterar o quadro fático 

que lastreou a sua custódia cautelar. Noutro giro, imperioso faz-se 

registrar, mais uma vez, que, ainda que o custodiado possua bons 

predicados, bem como quaisquer outras condições que lhe sejam 

favoráveis, a manutenção da prisão cautelar é medida necessária, pelas 

mesmas razões que justificaram a manutenção da prisão preventiva até 

aqui.O fato a instrução não ter se encerrado não justifica, por si só, que 

haja excesso de prazo. O fato de testemunhas de acusação não terem 

sido encontradas não significa dilação probatória indevida, havendo 

necessidade de se oportunizar vista ao Ministério Público para se aferir o 

rumo que a persecução penal tomará.Assim, por ora, NEGO A LIVERDADE 

DE EDMAR MARCELINO DE ARAÚJO.Ciência ao Ministério Público.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Decisão

 19/06/2018 Decisão->Determinação

 Vistos.

 I. Trata-se de pedido de concessão de 03 (três) meses de licença-prêmio, 

formulado pela servidora APARECIDA LÚCIA

 MACHADO DE SOUZA, Técnica Judiciária, matrícula 2917, referente ao 

quinquênio de 21.03.2013 a 21.03.2018.

 II. A Central de Administração desta Comarca, certificou às fls. 03 que a 

servidora não infringiu o disposto no artigo 110,

 incisos I e II, alíneas a, b, c e d, da Lei Complementar n.º 04/90, no período 

mencionado.

 III. O pedido encontra respaldo legal na Lei n.º 8.816, de 18.01.2008, que 

dispõe sobre concessão e conversão em

 espécie de licença-prêmio:

 "Art. 1º - Os membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso farão jus ao gozo de licença-prêmio

 por assiduidade, após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício.

 § 1º A licença prevista no caput será de 03 (três) meses por cada 

período aquisitivo, com remuneração do cargo efetivo,

 permitida sua conversão em espécie, extensiva aos membros e 

servidores que adquiriram o direito anteriormente à

 publicação desta lei, segundo a disponibilidade financeira do Órgão.

 § 2º Entende-se por assiduidade o disposto no Art. 109 e 110 da Lei 

Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990."

 O artigo 110 assim prevê:

 "Art. 110. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

 I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

 II – afastar-se do cargo em virtude de:

 a)Licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

 b)Licença para tratar de interesses particulares;

 c)Condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

 d)Afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

 Parágrafo único As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção

 de um mês para cada três faltas."

 IV. Diante das disposições legais e da informação acostada aos 

presentes autos, DEFIRO a concessão de 03 (três)

 meses de licença-prêmio, relativos ao qüinqüênio de 21.03.2013 a 

21.03.2018, para serem usufruídas oportunamente.

 V. Procedam-se as anotações de estilo.

 VI. Ao Departamento de Recursos Humanos para as providências 

cabíveis.

 VII. Cumpra-se.

 Documento assinado eletronicamente por Rafael Depra Panichella em 

19/06/2018.

 Código de autenticidade C19-L110760-P42195-O1476618

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38015 Nr: 2536-51.2017.811.0019

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Porto dos 

Gauchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Germano Isernhagen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT, Thais Machado de Sousa - OAB:23163/MT

 Vistos.

Inicialmente, DEFIRO o pedido retro formulado pela d. causídica.

No mais, considerando que a irresignação ministerial foi julgada e 

desprovida pelo E. Tribunal de Justiça, inclusive que as deliberações 

exaradas no presente incidente foram devidamente cumpridas, 

DETERMINO o arquivamento do feito, com as baixas, anotações e 

translados de estilo, com fulcro no Capítulo VII, Seção 35, arts. 1.684, §3° 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – 

CNGC - Foro Judicial (Provimento n. 41/2016-CGJ).

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41218 Nr: 839-58.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Aparecido Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE FELIPETTO - 

OAB:13990

 Vistos.

Em atenção ao contido nos autos e na sentença penal proferida – Lei n. 

7.210/84, art. 1° (Lei de Execuções Penais), DESIGNO AUDIÊNCIA 

ADMONITÓRIA para o dia 13/08/2018, às 16h50min, oportunidade em que 

serão fixadas/especificadas a pena restritiva de direitos - CP, art. 44.

Cientifiquem-se as partes.

Intime-se o reeducando.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42058 Nr: 1302-97.2018.811.0019

 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: Fabricio Tsuji Ishiki, Felício Hirocazu Ikeno, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Maria Pereti de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO da parte requerente, por seu procurador, para que 

forneça meios para cumprimento do ato de citação ou efetuar o 

pagamento da diligência da oficial de justiça.

Caso opte por fornecer meios, deverá comparecer ou contactar o juízo 

para fornecer a locomoção à Oficial. No caso de pagamento de diligência, 

deverá acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", nos termos 

do Provimento nº 07/2017 CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38713 Nr: 2900-23.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenir Piteri Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de Ação para Concessão Aposentadoria Rural por Idade, 

ajuizada por EDENIR PITERI SIQUEIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os 

requisitos para a concessão do referido benefício previdenciário.

Citada, a parte requerida não se manifestou razão pelo qual, DECRETO a 

sua revelia. Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus 

efeitos por estar inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o 

INSS submete-se ao princípio da indisponibilidade do interesse público, 

razão pela qual deve o processo prosseguir para a fase instrutória.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38715 Nr: 2902-90.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Armendo Gegarro, Rosa Maria de Morais 

Gegarro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de Ação para Concessão Aposentadoria Rural por Idade, 

ajuizada por LOURIVAL AMENDO GEGARRO e ROSA MARIA DE MORAIS, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a concessão do 

referido benefício previdenciário.

Citada, a parte requerida não se manifestou razão pelo qual, DECRETO a 

sua revelia. Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus 

efeitos por estar inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o 

INSS submete-se ao princípio da indisponibilidade do interesse público, 

razão pela qual deve o processo prosseguir para a fase instrutória.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22196 Nr: 281-28.2014.811.0019

 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: Elcio Marcos Haga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Agrícola Comércio e Representações 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808, Patrícia Rodrigues Soares - OAB:23.146-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT, Samuel de Campos Widal Filho - 

OAB:7197-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que, em manifestação de fls. 506/509, o embargante 

declara que as tentativas de acordo restaram prejudicadas e que, até a 

presente data, não houve o cumprimento da liminar e da sentença 

proferidas nesta demanda, DETERMINO a intimação do embargado para 

devolver ao embargante os bens objetos dessa lida, no prazo máximo de 

10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29038 Nr: 627-08.2016.811.0019

 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: Luzia de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista do retorno dos autos à origem e do trânsito em julgado da 

sentença, intimem-se as partes para que dele tomem conhecimento.

Decorrido tal prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo.
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33719 Nr: 570-53.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Brito Juiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Vistos etc.

DETERMINO a intimação do exequente para se manifestar sobre petição de 

ref. 55 e requerer o que entender de direito.

Proceda-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37985 Nr: 2520-97.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Ribeiro França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de agosto de 2018 às 

13hrs30min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35295 Nr: 1266-89.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Bizerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de agosto de 2018 às 

14hrs00min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32270 Nr: 2286-52.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Primeiramente certifique a Secretaria da Vara Única o trânsito em 

julgado da sentença proferida nos autos.

 II – Após, estando a sentença devidamente transitada em julgado, defiro o 

início da fase de cumprimento de sentença, proceda-se com a alteração 

da fase processual e da capa dos presentes autos;

 II – Nos termos do artigo 910 do CPC/15, cite-se o INSS para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias;

 III - Decorrido o aludido prazo, certifique-se a oposição de embargos e, 

caso negativo, requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal 

competente, nos termos do art. 910, §1º, do CPC/15;

IV – Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29142 Nr: 652-21.2016.811.0019

 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: Marcos Fernando Elliott Bertinati, representado por 

Valdete Elliott

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que devidamente citada, a executada se manteve silente, 

nada opondo quanto aos cálculos de liquidação de sentença referente ao 

benefício previdenciário, proceda o Sr. Gestor às providências 

necessárias para que seja expedido precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se Alvará.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38712 Nr: 2899-38.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcina Francisca Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação para Concessão Aposentadoria Rural por Idade, 

ajuizada por ALCINA FRANCISCA SALES, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, alegando, para tanto, ter 

preenchidos os requisitos para a concessão do referido benefício 

previdenciário.

Citada, a parte requerida não se manifestou razão pelo qual, DECRETO a 

sua revelia. Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus 

efeitos por estar inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o 

INSS submete-se ao princípio da indisponibilidade do interesse público, 

razão pela qual deve o processo prosseguir para a fase instrutória.

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.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

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.
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Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35353 Nr: 1303-19.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Justo Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de agosto de 2018 às 

14hrs30min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31763 Nr: 2016-28.2016.811.0019

 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: Cristiano José de Souza, Elmo José de Souza, Jorge 

José de Souza, Isabely Antonia Aparecida Ribeiro, representada por Marli 

Aparecida Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Henrique Pitombo Ribeiro 

de Pliveira - OAB:MT-15467, Luiz Sergio Rossi - OAB:10.089-A/MT, 

Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo 

Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que os requerentes juntaram documentos 

solicitados na decisão de ref. 56.

Contudo, restou pendente a determinação do paragrafo primeiro na 

supramencionada decisão, sendo necessário seu imediato cumprimento.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41002 Nr: 721-82.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afrânio Ludovico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Vistos.

Considerando a legitimidade das razões apresentadas pela causídica Dra. 

Thais Machado de Sousa, inscrita na OAB/MT sob o n.º 23163, REVOGO a 

nomeação outrora realizada, de modo que FIXO/REDUZO os honorários 

para 2 (dois) URH, em consonância com os trabalhos realizados nos 

autos, devendo a i. Secretaria deste juízo expedir a respectiva certidão.

Portanto, NOMEIO a Advogada Dra. Marcia Campos Luna, OAB/MT sob o 

n° 12418-0, para patrocinar os interesses do acusado AFRÂNIO 

LUDOVICO, nos termos e prazos legais.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 10 (dez) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que a mesma 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37795 Nr: 2426-52.2017.811.0019

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Porto dos 

Gauchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT, Deyvid Neves Delbom - OAB:17788/MS, Toni 

Fernande Sanches - OAB:19.529-MT

 Vistos.

Considerando que a irresignação ministerial foi julgada e desprovida pelo 

E. Tribunal de Justiça, inclusive que as deliberações exaradas no presente 

incidente foram devidamente cumpridas, DETERMINO o arquivamento do 

feito, com as baixas, anotações e translados de estilo, com fulcro no 

Capítulo VII, Seção 35, arts. 1.684, §3° da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC - Foro Judicial 

(Provimento n. 41/2016-CGJ).

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38758 Nr: 2923-66.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de agosto de 2018 às 

16hrs00min.

Ressalto que as testemunham deverão comparecer à audiência 

designada, independente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32472 Nr: 2388-74.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Lotário Ikert, Mateus Lotario Ikert Ebert e 

Outra representada por Tatiane Maria Ebert Ikert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Visto etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

DE LAGE LANDEN BRASIL S/A em face de JONAS LOTÁRIO IKERT e 

TATIANE MARIA EBERT, todos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerida fora devidamente 
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citada da presente execução, contudo o requerido, encontrando-se em 

lugar incerto e não sabido, ainda não foi merecidamente citado, razão pela 

qual a penhora do imóvel resta prejudicada.

Em que pese à manifestação do exequente de ref. 80, DETERMINO a 

intimação de executada para, em até 15 (quinze) dias, esclarecer sobre o 

paradeiro dos maquinários dados em alienação fiduciária;

Sobre o pedido de citação por edital, este deve ser indeferido, eis que não 

houve, por ora, o esgotamento das tentativas de localização do 

executado.

Intime-se a parte exequente para que promova os atos necessários à 

localização da parte Requerida, para, tão somente após o seu 

exaurimento, possibilitar a realização de citação por meio de edital.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26463 Nr: 1042-25.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Luiz Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Intimo a defesa para apresentar os memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41002 Nr: 721-82.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afrânio Ludovico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Certifico que intimo a advogada nomeada acerca do despacho de ref.67.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39191 Nr: 3098-60.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Daltro Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simoni Bergamachi da 

Fonseca - OAB:5.810-MT

 Vistos.

Considerando a legitimidade das razões apresentadas pela causídica Dra. 

Thais Machado de Sousa, inscrita na OAB/MT sob o n.º 23163, REVOGO a 

nomeação outrora realizada, de modo que FIXO/REDUZO os honorários 

para 6 (seis) URH, em consonância com os trabalhos realizados nos 

autos, devendo a i. Secretaria deste juízo expedir a respectiva certidão.

Portanto, NOMEIO a Advogada Dra. Simoni Bergamaschi da Fonseca, 

OAB/MT sob o n° 5810, para patrocinar os interesses do acusado LUAN 

DALTRO GOMES DE SOUZA, nos termos e prazos legais.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 10 (dez) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que a mesma 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

ATENTE-SE as cópias solicitadas pelo juízo deprecado à ref. 122.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25088 Nr: 561-62.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roger William Coqui da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:7389/MT, Felipe de Oliveira Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Diante do exposto, CONCEDO A PROGRESSÃO ao reeducando ROGER 

WILLIAM COQUI DA SILVA e fixo o regime semiaberto para o cumprimento 

do restante da reprimenda penal, com fulcro no que dispõe o art. 112, da 

Lei n. 7.210/84 (Lei das Execuções Penais), mediante as seguintes 

condições provisórias, a serem ratificadas em audiência 

admonitóriaADVIRTA O REEDUCANDO que, em caso de 

DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, este 

juízo determinará a expedição de MANDADO DE PRISÃO e o seu 

lançamento no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO CNJ 

(BNMP), devendo o recuperando aguardar preso a designação de 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a REVOGAÇÃO DO 

BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, 

independentemente da quantidade de pena remanescente, conforme 

dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, pois a 

violação dos deveres demonstra descompromisso do apenado com o seu 

próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais 

obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e 

comprometimento do recuperando.Sirva-se esta decisão como Alvará de 

Progressão de Regime, se por outro motivo não deva permanecer 

preso.Designo audiência admonitória para o dia 13.08.2018, às 17h10 

(Horário de MT).Ciência ao Ministério Público e a Defesa 

técnica.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010078-34.2010.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SILVANO CORDEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDENILZA JOSE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010078-34.2010.8.11.0017. EXEQUENTE: MANOEL SILVANO CORDEIRO 

DA SILVA EXECUTADO: RUDENILZA JOSE MELO Conclusão 

desnecessária. Cumpra-se o já determinado em ID nº. 12697166, 

promovendo a parte autora o regular andamento do feito sob pena de 

extinção. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 15 de Junho de 

2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36032 Nr: 2116-28.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Luciara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nagib Elias Quedi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma Rodrigues Alvares - 
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OAB:19325 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o lapso temporal verificado, intime-se novamente a parte Requerente 

para que se manifeste, procedendo com a atualização do débito para fins 

de pesquisa junto ao sistema conveniado do Bacenjud.

Ademais, atente-se a Serventia para que todas as intimações/publicações 

sejam feitas em nome do causídico subscritor de fls. 29, retificando-se o 

cadastro correspondente na capa dos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42850 Nr: 127-79.2015.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLdC, FLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratando-se de demanda que visa o recebimento de alimentos, conforme 

preceitua o art. 531, § 2 do CPC, bem como tendo em vista a alegação de 

pobreza, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Diante da previsão legal contida no art. 189, II do CPC, processe-se em 

segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do Executado para que em 03 (três) dias:

 I - efetue o pagamento dos alimentos em atraso, bem como os que se 

vencerem no curso desta execução;

II - comprove que pagou ou justifique a impossibilidade de pagar os 

alimentos objeto da presente ação, sob pena de protesto e de ser 

decretada sua prisão civil, nos termos do art. 528, § 3º e seguintes do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, intime-se o Ministério Público para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31461 Nr: 60-56.2011.811.0017

 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: Manoel Evangelista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37084 Nr: 996-13.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Maria de Freitas Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença por meio do qual a Exequente 

requer o pagamento do valor devido, conforme determinado na sentença 

de fls. 106/112.

Desta forma, ante a concordância manifestada pela parte requerida às fls. 

138-verso, HOMOLOGO os cálculos de fls. 137.

Assim, consoante o disposto no art. 535, §3º, inciso II, do CPC determino a 

expedição dos respectivos RPV’s.

Comprovado o depósito, expeça-se o alvará, voltando-me os autos 

conclusos para extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14702 Nr: 1515-95.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira 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:

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização da médica perita, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 45 (quarenta 

e cinco dias) dias, cujo inicio ficará por conta das providencias ora 

mencionadas, ocorrendo de imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.A perita deve ser advertida para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.A Perita deverá informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se a perita para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43403 Nr: 499-28.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Deikson Jorge da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratando-se de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita e 

âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual (art. 109, §3.º, CF), 

os honorários correrão por conta da Justiça Federal, nos termos da 

Resolução n.º 305/2014 – CJF. Considerando os limites mínimo e máximo 

estabelecidos na Resolução n.º 305/2014 – CJF e sendo permitido 

ultrapassar em até três vezes o valor da Tabela IV, nos termos do 

parágrafo único do artigo 28, arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), atendendo ao grau de especialização da médica perita, 

à complexidade do exame, o zelo profissional e o lugar de sua realização. 

A perita deve ser advertida para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.A Perita deverá informar a este 
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Juízo e as Partes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o 

local de realização da perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se a perita para 

desempenhar o encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 

158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 

da Resolução 305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por 

ocasião da petição inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, 

intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes 

sem pedido de complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Após, voltem-me conclusos para 

deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14642 Nr: 1461-32.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Funcionários Público do Município de Alto 

Boa Vista, Raimunda Pereira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Boa Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kaio Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT n. 22.433, Takechi Iuasse - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 Vistos.

Dê-se vistas à Fazenda Pública Municipal para manifestação quanto aos 

cálculos de fls. 163/163v, pelo prazo legal.

Após, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos para 

análise.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43749 Nr: 710-64.2015.811.0017

 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: Reginaldo Alves Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Boa Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, afastadas as preliminares levantadas pelo requerido, o 

processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.Assim, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 

357 do Código de Processo Civil. Como ponto controvertido, fixo o 

preenchimento dos requisitos necessários ao enquadramento do servidor 

público na classe B desde o ano de 2010. INTIMEM-SE as partes para 

especificarem, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que pretendem 

produzir, caso entendam cabível ao julgamento da causa, sob pena de 

preclusão.Se tiverem interesse na produção de prova oral, deverão, no 

mesmo prazo, apresentar o respectivo rol de testemunhas que pretendem 

ouvir em audiência de instrução. Consigne-se que, em não havendo 

manifestação das partes a respeito, entender-se-á que não há interesse 

na produção de quaisquer outras provas além das que já figuram nos 

autos.Decorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos para, 

se for o caso, designar audiência de instrução. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21063 Nr: 1967-03.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Pereira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratando-se de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita e 

âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual (art. 109, §3.º, CF), 

os honorários correrão por conta da Justiça Federal, nos termos da 

Resolução n.º 305/2014 – CJF. Considerando os limites mínimo e máximo 

estabelecidos na Resolução n.º 305/2014 – CJF e sendo permitido 

ultrapassar em até três vezes o valor da Tabela IV, nos termos do 

parágrafo único do artigo 28, arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), atendendo ao grau de especialização do médico perito, 

à complexidade do exame, o zelo profissional e o lugar de sua realização. 

O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 45 (quarenta e cinco dias) dias, cujo inicio ficará 

por conta das providencias ora mencionadas, ocorrendo de imediato após 

efetiva-las ou vencidos os prazos consignados. O Perito deverá informar 

a este Juízo e as Partes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a 

data e o local de realização da perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se o 

perito para desempenhar o encargo, com as advertências legais dos 

artigos 157 e 158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca do 

disposto no artigo 24 da Resolução 305/2014 – CJF. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, salvo se já o 

tiverem feito por ocasião da petição inicial e contestação.Com a juntada do 

laudo nos autos, intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo 

para as partes sem pedido de complementação ou esclarecimento do 

laudo, solicite-se o pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal- 

AJG/JF. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Após, voltem-me 

conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17472 Nr: 378-10.2009.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imbelino Lacerda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 129.

Determino a expedição de ofício requisitório (PRECATÓRIO) ao 

Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1° 

Região (art. 100, § 1º da CF c.c art. 730, I e II do CPC) em favor da 

exequente, uma vez que o valor do débito não é inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos.

Expeça-se RPV em favor do causídico do valor dos honorários 

sucumbenciais de fls. 118.

Informado o pagamento do RPV e do PRECATÓRIO por aquele Tribunal, 

intime-se a exequente e após, voltem-me conclusos para fins de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39384 Nr: 193-93.2014.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lourenço do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taimela Pereira Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor para o fim de 

exonerá-lo do dever de prover alimentos à filha TAIMELA PEREIRA 

CARMO, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I 

do CPC.Isento de custas por tratar-se de beneficiário da justiça gratuita 

(fls. 41).Transitada em julgado, oficie-se a SAD (Secretaria de 

Administração do Estado de Mato Grosso) a fim de cessarem os 

descontos mensais em folha de pagamento do autor.Após, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135589 Nr: 1893-36.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odiberto de Oliveira-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Infere-se dos autos que a tentativa de citação do executado Odiberto de 

Oliveira – Me, no único endereço fornecido pelo autor restou infrutífera, 

eis que não localizada.

 Com isso, o autor atravessou petitório requerendo a citação por Edital, 

sem demonstrar ou requerer qualquer outra diligência no sentido de 

localizá-lo. (fl. 12).

Assim, indefiro o pedido de fl. 12, eis que não foram esgotados todos os 

meios hábeis para sua localização.

Vale lembrar que, existem outros instrumentos que possibilitam a pesquisa 

de endereço dos quais não se valeu a parte autora.

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, forneça o endereço correto da parte executada ou requeira 

o que entender de direito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intime-se.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38332 Nr: 2151-51.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa Rural e Ecológica Lagoa Azul Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santhiago Luiz Henrique de Melo, Gilberto Luiz 

de Rezende, Luciani Zamboni, Lisandra Zamboni, Lisângela Zamboni, Edi 

de Oliveira Vieira, Lucindo Zamboni Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:6443/O, Douglas Ricardo Guilhen Melo - OAB:4.856/MT, Emílio 

Picioli - OAB:OAB/PR n. 4839, Rony Cesar Bergamasco - OAB:41599

 Vistos.

Chamo o feito a ordem.

Verifico que a citação do requerido Gilberto Luiz de Rezende se deu de 

forma inválida, uma vez que o AR de fls.109v encontra-se assinado em 

nome de diversa pessoa, retirando a validade de sua efetiva citação.

Já o requerido Santhiago Luiz Henrique de Melo foi citado por meio de 

edital, não comparecendo aos presentes autos até a presente data.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe o atual e correto endereço do requerido Gilberto 

Luiz de Rezende, para fins de sua efetiva citação.

Quanto ao requerido Santhiago Luiz Henrique de Melo, citado por edital, 

Nomeio o douto Defensor Público que oficia na Comarca para atuar como 

curador especial em defesa do requerido, conforme supedâneo no art. 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil, devendo este ser intimado com 

vistas dos autos, para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Intime-se.

 As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18512 Nr: 1441-70.2009.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nagib Elias Quedi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demilson Nogueira Moreira - 

OAB:6491-B

 Vistos, etc.

 Considerando a ocorrência da transferência do valor bloqueado para a 

conta judicial (fl. 45 v), bem como nos termos do Provimento n.º 68 do 

Conselho Nacional de Justiça, intime-se a parte executada para querendo 

apresentar impugnação ou recurso quanto ao pedido de levantamento do 

depósito.

 O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

encerramento do prazo para recurso (10 dias).

 Decorridos os prazos supracitados sem manifestação da parte 

executada, encaminhem-se os autos à serventia para expedição de alvará 

para levantamento do valor descrito às fls. 54/55, à Procuradoria Geral do 

Estado, na conta e agência fornecida à fl. 56.

 Após, manifeste-se a Fazenda Pública no que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134169 Nr: 916-44.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimafe Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Marcio Menezes Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 Vistos.

Processo em ordem.

Aguarde-se a realização da audiência no Centro Judiciário de Conflitos e 

Cidadania.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que desejam produzir; ou se são pelo julgamento 

antecipado da lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Havendo acordo entre as partes, tornem-me os autos conclusos para 

análise.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136470 Nr: 22-34.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lopes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Marcio de Sousa Oliveira 

- OAB:13346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização da médica perita, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 45 (quarenta 

e cinco dias) dias, cujo inicio ficará por conta das providencias ora 

mencionadas, ocorrendo de imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.A perita deve ser advertida para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.A Perita deverá informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se a perita para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 
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honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141511 Nr: 3399-13.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Antônio Venarusso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa - Centrais Eletricas Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com fundamento no art. 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeita para processar e julgar o processo em questão, pelo fato de que 

o autor é Oficial de Justiça deste Juízo, devendo o feito ser remetido ao 

meu substituto legal (Porto Alegre do Norte) para que dê fiel andamento ao 

feito.

Anote-se na capa dos autos a suspeição afirmada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20398 Nr: 1299-32.2010.811.0017

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sidney Antonio Agostinho, Dalva Aparecida Cestari 

Agostinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Luiz Neto Custódio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Bruno Barroso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Gonçalves Pereira - 

OAB:23526/GO, Waisman Augusto Rios - OAB:13.315 - GO

 Vistos, etc.

 Compulsando atenciosamente os autos, denota-se que em decisão de fls. 

382, fora determinado a intimação pessoal dos devedores mediante 

expedição de carta precatório ao Juízo da Comarca de Palmas/TO, cujo 

ato deprecado restou infrutífero, conforme se observa pelo teor da 

certidão de fls. 384 e 491 dos autos.

Deste modo, o pedido de penhora on line formulado às fls. 493 resta 

prejudicado.

Posto isso, cumpra-se o já determinado às fls. 492, intimando-se os 

exequentes Waisman Augusto Rios e Augusto Gonçalves Pereira para 

promoverem o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141914 Nr: 93-02.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neilson Valadares Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dhiego Tavares de Souza - 

OAB:23625/O

 Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de 

NEILSON VALADARES SALES porquanto presentes a materialidade e os 

indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, 

nos termos do art. 312 e ss. do Código de Processo Penal.Dê-se ciência 

ao Ministério Público e ao Advogado.No mais, aguarde-se a realização da 

audiência de Instrução e julgamento, designada para o dia 26 de julho de 

2018, às 16h. (MT).Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140378 Nr: 2686-38.2017.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luciman Souza Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a certidão retro, intime-se pessoalmente a parte Exequente para dar 

impulsionamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, com arrimo no artigo 

485, § 1º do NCPC, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136318 Nr: 2387-95.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Daniel Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, Jânia Mikaele Godoy Moteiro Matos - OAB:OAB/MT 

22.458, José Krominski - OAB:OAB/MT 10.896, Lucas Oliveira 

Bernardinho Silva - OAB:OAB/MT 12.027, Marciano Xaxier das 

Neves - OAB:OAB/MT 11.190, Wesley Chamos de Arruda - 

OAB:OAB/MT 18.853

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em desfavor do 

denunciado Wellington Daniel Silva de Oliveira.

Verifica-se, porém, que, no curso do processo o indiciado veio a falecer, 

conforme documentos em anexo.

É o breve relato. Decido.

Sobrevindo o falecimento do indiciado, outra medida não poderia ser 

tomada senão a declaração de extinção de punibilidade.

Deste modo, Declaro Extinta a Punibilidade de WELLINGTON DANIEL SILVA 

DE OLIVEIRA, devidamente qualificado, nos termos do art. 107, inciso I do 

Código Penal.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos.

Cientifique-se o MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39765 Nr: 496-10.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uilhian Rene Jorge Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco, Cisa-Consorcio Intermunicipal 

de Saúde do Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betânia Maria Amorim 

Viveiros - OAB:11.444-A, Joelma Rodrigues Alvares - OAB:19325 

-MT

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação de fls. 221-229, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45830 Nr: 1892-85.2015.811.0017

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE DE OLIVEIRA - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLÓRIA RIBEIRO 

DIAS SÃO JOSÉ, para devolução dos autos nº 1892-85.2015.811.0017, 

Protocolo 45830, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
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adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 40700 Nr: 1282-54.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO FERREIRA DE LIMA, Cpf: 

03191691111, Rg: 2029430-1, Filiação: Nilton José Bernardo e Rita 

Ferreira de Lima, data de nascimento: 10/04/1989, brasileiro(a), natural de 

São Félix do Araguaia-MT, convivente, diarista. 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: artigo 155, "caput", do Código Penal.

Despacho: Autos ID N.º 40700Vistos.Após o recebimento da denúncia, o 

réu não foi localizado para citação, conforme a certidão de fls. 82, 

estando em local incerto e não sabido.Dessa forma, entendo ser 

necessária a aplicação do disposto no art. 361 do CPP; assim, CITE-SE o 

denunciado, POR EDITAL, pelo prazo de 15 (quinze) dias.Oficie-se ao 

Superintendente do Sistema Prisional Estadual para que informe se o réu 

encontra-se em cumprimento de pena/detido (Súm. 351 STF), indicando, 

em caso positivo, a Unidade Prisional correspondente, no prazo de 15 

(quinze) dias.Transcorrido o referido prazo, sem manifestação do 

acusado, dê-se vistas dos autos ao MPE.Ciência ao MPE.Às providências. 

Cumpra-se.São Félix do Araguaia – MT, 04 de dezembro de 2017.IVAN 

LÚCIO AMARANTEJuiz 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, Magali Maria Spada 

Furlan, digitei.

São Félix do Araguaia, 04 de junho de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31464 Nr: 63-11.2011.811.0017

 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: Alcides Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização da médica perita, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 45 (quarenta 

e cinco dias) dias, cujo inicio ficará por conta das providencias ora 

mencionadas, ocorrendo de imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.A perita deve ser advertida para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.A Perita deverá informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se a perita para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20958 Nr: 1862-26.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donati Maria Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 45 (quarenta 

e cinco dias) dias, cujo inicio ficará por conta das providencias ora 

mencionadas, ocorrendo de imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.O perito deve ser advertido para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.O Perito deverá informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se o perito para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134309 Nr: 1011-74.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O, Glória Ribeiro Dias São José - OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização da médica perita, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 45 (quarenta 

e cinco dias) dias, cujo inicio ficará por conta das providencias ora 

mencionadas, ocorrendo de imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.A perita deve ser advertida para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.A Perita deverá informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da 
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perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se a perita para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 10665 Nr: 1530-35.2005.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marques Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Silvestre Horn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luis Neto - OAB:3252, 

Romes da Mota Soares - OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5.360-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 241/242.

O presente feito encontra-se na fase de “Cumprimento de Sentença”, 

razão pela qual deve ser convertida a espécie procedimental junto ao 

Distribuidor, constando como parte Exequente – Arlindo José Vogel e 

como parte executada – José Marques Ferreira, alterando-se a cada dos 

autos e demais cadastros necessários junto ao sistema Apollo, em 

consonância com a decisão de fls. 234.

Ademais, ante o lapso temporal percorrido, determino a intimação do 

Exequente Dr. Arlindo José Vogel, para atualização do cálculo devido.

Após, na forma do artigo 523, do CPC, 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.

Transcorrido o prazo assinalado, sem o pagamento voluntário, nos termos 

do art. 525, do CPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

Executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

 Fica a parte Executada advertida que, não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo estipula, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136469 Nr: 21-49.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo da Silva Aleluia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a perita para desempenhar o encargo, com as advertências 

legais dos artigos 157 e 158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca 

do disposto no artigo 24 da Resolução 305/2014 – CJF. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, salvo 

se já o tiverem feito por ocasião da petição inicial e contestação.Com a 

juntada do laudo nos autos, intimem-se as partes para se pronunciarem no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, §1.º, do 

CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de complementação ou 

esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos honorários periciais 

junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição 

Federal- AJG/JF. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Após, 

voltem-me conclusos para deliberação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000037-49.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEI AMORIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SOARES AZEVEDO OAB - MT24163/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000037-49.2018.8.11.0017. REQUERENTE: MARINEI AMORIM DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Decisão Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por MARINEI AMORIM DE OLIVEIRA, em desfavor 

de Energisa – MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Alega a 

parte autora que é moradora do Assentamento Tia Irene, zona rural de 

São Félix do Araguaia/MT, possui um consumo de energia mensal média 

de 165 kwh, tendo em vista que esse consumo é rotineiro e nunca 

superior ao mencionado. Aduz que, extrapolando a média de consumo, 

fora cobrado 557 kwh no mês de março, com vencimento em abril de 

2018. Aduz que a conta não poderia estar tão alta, pois não houve 

qualquer alteração na vida social da autora, que continua com os mesmos 

aparelhos de consumo em casa e com a mesma quantidade de pessoas 

residindo no imóvel. Requer a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, bem como a concessão de tutela de urgência para impedir a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica. Ao final, pugnou pela 

procedência dos pedidos para declarar a inexigibilidade do valor cobrado 

injustamente, com o reconhecimento de falha na prestação do serviço, 

sendo a ré condenada ao pagamento de danos morais. Eis o relatório. 

Decido. Nos casos específicos de tutela de urgência é necessária para 

sua procedência a comprovação da verossimilhança das alegações e a 

demonstração do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Vê-se que os argumentos trazidos na peça inicial, e também 

os documentos que a acompanham, demonstram a verossimilhança nas 

alegações do demandante, tendo em vista que as faturas de energia de 

sua unidade consumidora encontram-se na média de 200 kwh equivalente 

a R$ 170,00 (cento e setenta reais). Outrossim, vale destacar que o perigo 

na demora da prestação jurisdicional é claro, uma vez que o demandante 

se encontra com o serviço de energia na eminência de ser interrompido, 

perecendo produtos consumíveis e causando transtornos imensuráveis 

em sua vida cotidiana., eis que se trata de vendedora de “pamonhas” no 

Município. Neste sentido o Tribunal de Justiça deste Estado assim entende: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA PELO 

LOCADOR - UTILIZAÇÃO CLANDESTINA NÃO CONFIGURADA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado que o inquilino 

de há muito se utiliza da mesma rede de energia elétrica e relógio do 

locador, para o consumo de energia elétrica de seu estabelecimento, e 

que, portanto, não se trata de procedimento clandestino, não merece 

reparo a decisão pelo restabelecimento em razão do corte indevido. 

Compulsando os autos observo que dos documentos juntados, bem como 

das razões apresentadas, entendo que a pretensão da autora merece 

guarida, de modo que a empresa requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora n 6/2083618-5 

como medida de rigor, uma vez que presentes os requisitos do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Ademais, não há que se falar em 

irreversibilidade do pedido antecipatório, pois, se no decorrer do processo 

for comprovado que realmente os valores impugnados pelo autor são 

devidos, dada a precariedade da medida, esta será revogada e o autor 

condenado a adimplir o débito. Conclusão: I. ANTE O EXPOSTO, com fulcro 

no artigo 300 do CPC, defiro liminarmente o pedido a fim de que a empresa 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento da energia na 

unidade consumidora nº 6/2083618-5, ou caso já tenha sido suspenso 

que promova o religamento em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). II. Em relação ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo que 

envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 
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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. Tendo em vista a 

instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca e analisando o objeto e a fase processual dos presentes autos, 

nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, que consagra o princípio de 

promoção pelo Estado da solução por autocomposição, bem como amparo 

na Resolução 125/2010 do CNJ, remeta-se o presente feito ao Centro 

Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se fazerem 

presentes em Sessão de mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do 

Centro, para oportunizar lhes a conciliação. Proceda-se o Sr. Gestor ao 

necessário para a realização da Sessão de Mediação, inclusive expedindo 

Carta Precatória para o convite das partes, se necessário. Cite-se e 

intimem-se, devendo as partes requeridas esclarecerem, no prazo de 10 

dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação. Restando 

infrutífera a tentativa de conciliação, dê-se vida ao comando do art. 335 do 

NCPC, devendo a parte requerida apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias da realização da audiência ora designada, sob pena de, não 

o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor. Após, intime-se a parte autora 

para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, 

oportunidade em que: a) havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; b) havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 15 dias, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; c) em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia - MT, 15 de Junho de 

2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 22/2018/CA

 A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L . Bianchini – MMª. 

Juíza de Direito e Diretor a do Foro da Comarca de Porto Esperidião Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 RESOLVE:

 NOMEAR, Luciano Lacerda Nunes, no cargo de Assessor de Gabinete I, 

com efeitos a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação d este.

Publique-se, Registre-se remetendo cópias à Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça, informando ainda o departamento de Recursos Humanos e 

Departamento de Pagamento Pessoal do Tribunal de Justiça e a Divisão de 

Atos e Portarias do TJMT.

 Porto Esperidião – MT, 20 de j unho de 201 7.

 Lílian Bartolazzi L . Bianchini

 Juíza Substituta e Diretora do Foro

 PORTARIA N.º 2 3/2018/CA

 A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini – MMª. 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

 EXONERAR, Luciano Lacerda Nunes , da função de Assessor de 

Gabinete II, com efeitos a partir da publicação desta no DJE .

Publique-se, Registre-se, remetendo cópias à Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça, informando ainda o departamento de Recursos Humanos e 

Departamento de Pagamento Pessoal do Tribunal de Justiça e a Divisão de 

Atos e Portarias do TJMT.

 Porto Esperidião – MT, 20 de junho de 2017.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza Substituta e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29908 Nr: 961-09.2010.811.0098

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Astor Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 961-09.2010.811.0098Código: 29908Vistos. Trata-se de 

cumprimento/execução de sentença ajuizada por ASTOR SILVA, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.JULGO EXTINTA a 

presente ação e o faço com fulcro nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo.Sem 

custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 28 de maio de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63512 Nr: 816-69.2018.811.0098

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Município de Glória D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido inicial para AUTORIZAR a realização 

do evento denominado “20ª Festa do Peão e 51º Aniversário do Município 

de Glória D’Oeste”, a realizar-se entre os dias 20 e 24 de junho de 2018, 

no Recinto de Exposições, situado na Rua Professora Maria Flores, na 

respectiva cidade, com início previsto para o dia 20/06/2018 às 20h00min 

e término às 18h00min do dia 24/06/2018, conforme programação à fl. 

20.Consigno que a expedição/entrega do respectivo alvará fica 

condicionada à juntada nos autos do alvará de prevenção contra incêndio 

e pânico ou TERMO DE VISTORIA favorável, alvará da Vigilância Sanitária, 

Comprovante de pagamento da TASEG (especifico para rondas) e 

Contrato de Prestação de Serviços de Segurança firmado entre as partes 

para todos os dias do evento, nos termos do parecer do douto 

Representante do Ministério Público, fls. 53-58.Todavia, o respectivo 

alvará de Prevenção contra incêndio e pânico, a ser expedido pelo Corpo 

de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, poderá ser juntado aos autos no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o evento, considerando 

que o ente público responsável por sua emissão, somente realiza a última 

vistoria momentos antes do início do evento, haja vista a garantia da 

máxima efetividade na segurança pública.Cumprida as determinações em 

epígrafe, o alvará deverá conter ainda, os seguintes termos/condições:1) 

As crianças e adolescentes somente poderão entrar e permanecer no 

evento acompanhados dos pais ou responsáveis legais, art. 75 do ECA;2) 

...;Nestes termos, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO requerido na 

inicial, com validade, tão-somente, para a realização do evento acima 

mencionado, transcrevendo-se todas as condições impostas na presente 

decisão.Dê-se conhecimento desta autorização ao Conselho Tutelar, 

Agente da Infância e Juventude e as Polícias Civil e Militar para as 

providências necessárias.Ciência ao Ministério Público e arquive-se.P. R. I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Porto Esperidião-MT, 19 de junho de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 59277 Nr: 1462-50.2016.811.0098

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 Código nº 59277.

Tendo em vista o teor da manifestação de fl. 39, NOMEIO a douta 

causídica Dra. Francis Raiane Kischner OAB/MT nº. 20.615-B, para atuar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 730 de 795



em defesa de Claudinei da Silva Quintino a qual deverá ser intimada desta 

nomeação.

 Outrossim, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 01 (um) URH 

(Unidade Referencial de Honorários) – Seção do Estado de Mato Grosso, 

a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se o advogado para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 12 de dezembro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-87.2010.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos... Trata-se de Reclamação proposta por Marcos Roberto Oliveira 

Duarte em desfavor de Renã Rodrigues dos Santos. Em mov. 43.1 (datado 

de 29 de outubro de 2015) consta mandado de intimação da parte autora 

para indicar o endereço correto do réu no prazo de 5 (cinco) dias, bem 

como para manifestar-se acerca de eventual interesse em dar 

prosseguimento à demanda, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

267, § 1º do Código de Processo Civil. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando com acuidade os autos, observo que fora determinada a 

intimação do autor para que manifestasse o interesse no prosseguimento 

do processo. No entanto, este permaneceu inerte, não demonstrando 

interesse no prosseguimento do feito. Certo é que, em atenção ao que 

dispõe o art. 267, III, do Código de Processo Civil, o processo será extinto 

sem resolução do mérito, sem julgamento do mérito, ?quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de trinta (30) dias?. Por outro lado, não se pode olvidar 

que o § 1° do citado dispositivo legal (art. 267, CPC), prevê a intimação 

pessoal da parte, para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas, regra 

processual cumprida, razão pela qual a extinção do processo é medida 

que se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 267, III, do Código de 

Processo Civil. Custas e taxas pela parte autora, caso existentes. P.R.I. 

Porto Esperidião/MT, 1 de fevereiro de 2016. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-81.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISON WILLIAM MENACHO (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)

 

Certifico e dou fé que foi designada audiência de conciliação para o dia 

06/08/2018, às 09:00 na Comarca de Porto Esperidião-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-96.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEREIRA MANDARINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO)

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JUREMA LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 06/08/2018, ÀS 09:15MIN.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000021-46.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000021-46.2018.8.11.0098; Valor causa: R$ 650.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[COMPENSAÇÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EURICO RODRIGUES DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ALICE RODRIGUES DA SILVA Vistos. 

Trata-se de ação de extinção de condomínio e ou divisão do respectivo 

imóvel rural. A pretensão do Requerente, quanto a matéria e valor da 

causa, não é afeta ao Juizado Especial cuja competência é determinada 

pela Lei 9.099/95, a saber: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, 

inciso II, do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para uso 

próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não 

excedente ao fixado no inciso I deste artigo. Desta forma, não foram 

preenchidos os requisitos legais da petição inicial, conforme inteligência do 

art. 319 do Código de Processo Civil e, tendo em vista tratar-se de erro 

insanável o indeferimento é medida que se impõe, afastando-se, assim, a 

possibilidade de se emendar a missiva (art. 317 e 321 do CPC). Em face do 

exposto, com espeque nos termos do art. 485, I c/c 330, ambos do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL E JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, conforme art. 51 da lei 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 11 de abril de 2018. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15113 Nr: 1080-92.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BORGES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a 

parte requerida em implantar em favor da parte autora o benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por 

mês, inclusive 13.º salário, a contar da data de 16/05/2018 (data da 

juntada do laudo pericial), na forma do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 

27/03/2018).Presente os requisitos legais neste momento processual, 

CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada incidental, nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e DETERMINO que a 

requerida providencie a implantação do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez à parte autora, sob pena de arbitramento de 

multa cominatória pelo eventual descumprimento da obrigação.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 
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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.Os 

valores atrasados deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros de mora, de acordo com os índices previstos no art. 1º-F da Lei 

9494/97, a partir de cada vencimento. Oficie-se ao INSS (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) para que promova a conversão em folha de pagamento do 

benefício concedido nestes autos, no prazo de 30 dias contados da 

intimação, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada. Por não 

exceder a condenação o valor de 1.000 (um mil) salários mínimos, deixo 

de determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 

3.º, inciso I, do NCPC/2015. Oficie-se, com URGÊNCIA.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32771 Nr: 6265-70.2013.811.0037

 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: TDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do CPC, para decretar o divórcio das partes e 

CONDENO a ré ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo nacional em benefício de sua prole. A guarda dos menores será 

UNILATERAL, com residência-base junto ao genitor e visitas livres com a 

genitora. Não há custas ou honorários advocatícios.Expeça-se mandado 

de averbação ao Cartório de Registro Civil competente (conforme certidão 

de casamento juntada aos autos), instruindo com cópia da petição inicial 

do feito, observando-se a escolha de alteração do nome dos 

consortes.Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33450 Nr: 691-97.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Carlos Frank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos (META 02 CNJ).

Oferecida proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério 

Público, o denunciado a aceitou e cumpriu os termos determinados por 

este juízo.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual pugnou pela juntada 

aos autos da certidão de comparecimento referente a abril/2016, bem 

como se aguarde em Cartório o decurso do período da suspensão 

condicional do processo, com término previsto para abril de 2016.

Em Ref 100 e 101 constam as certidões de comparecimento referente aos 

meses de fevereiro e abril.

 Em Ref: 101 consta manifestação do denunciado requerendo a extinção 

de sua punibilidade, ante o cumprimento integral da pena.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Analisados os autos e, em consonância com o parecer ministerial retro, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Renan Carlos Frank, já qualificado 

nos autos, ante o integral cumprimento da proposta de suspensão 

condicional do processo.

 Defiro o pedido de restituição da fiança, nos termos do artigo 337 do 

Código de Processo Penal.

Proceda-se as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58661 Nr: 2100-69.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR FERREZ PEREIRA, Marcos Lopes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

VALDEIR FERREZ PEREITA e MARCOS LOPES DOS SANTOS foram 

denunciados pelo Ministério Público de Mato Grosso como incursos no 

artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Segundo consta dos autos, ambos foram presos em flagrante delito no dia 

13 de maio de 2018, prisão esta convertida em PRISÃO PREVENTIVA nos 

termos da decisão de fls. 26/28 do APF de Código 58461.

 A defesa apresentou pedido de REVOGAÇÃO DAS PRISÕES 

PREVENTIVAS em fls. 75/82 e RESPOSTA À ACUSAÇÃO em fls. 85/88.

Parecer do MP contrário em fls. 95/99.

DECIDO.

O crime de POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO 

apregoa pena de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, nos termos 

do art. 12 da Lei n. 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003.

Assim, muito embora pesassem suspeitas sobre os custodiados das 

práticas de assalto à mão armada, à época do flagrante, o fato é que 

somente foram denunciados SOMENTE pelo crime previsto no art. 12 da 

Lei n. 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003.

Ou seja, a custódia cautelar decorrente de prisão preventiva se afigura 

demasiadamente severa na espécie, de modo que é possível a concessão 

da liberdade provisória, mediante o arbitramento de FIANÇA em favor dos 

denunciados.

Neste espeque, considerando-se que os custodiados estavam na posse 

da quantia em espécie de R$17.350,00 (Dezessete mil trezentos e 

cinquenta reais), entendo que ostentam condições financeiras de arcarem 

com o valor de R$5.000,00 (Cinco Mil reais) a título de fiança, CADA 

custodiado.

Desta forma, levando-se em conta a natureza da infração, as condições 

pessoais de fortuna e vida pregressa, as circunstâncias indicativas de 

periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo 

até o final julgamento, arbitro a quantia de R$ 5.000,00 ( Cinco mil reais) 

como FIANÇA para CADA custodiado.

Mediante a comprovação de pagamento, sirva a presente decisão como 

alvará de soltura, exceto se por outro motivo permanecer preso.

Ciência ao Ministério Público, nos termos do art. 333 do Código de 

Processo Penal.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56094 Nr: 872-59.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ALVICIO JANDREY ABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS TEIXEIRA MÜHLBEIER - 

OAB:108155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado.

 Após, devolva-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15719 Nr: 338-33.2009.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIRIBERTO MARTINS DA SILVA ERTHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Considerando-se o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do 

Conselho Nacional de Justiça a respeito dos levantamentos de valores 

depositados em juízo, saliento que as decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.

Além disso, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.

Desta forma, por óbvio, deixo de assinar o alvará, determinando a 

intimação da parte contrária para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18819 Nr: 616-63.2011.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Abilio Ferreira de Almeida, FRANCISCO 

CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B, SERGIO 

HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216/PR, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123/PR, Marilson Mendes Ribeiro - OAB:16.108/MT, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 Vistos.

Considerando-se o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do 

Conselho Nacional de Justiça a respeito dos levantamentos de valores 

depositados em juízo, saliento que as decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.

Além disso, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.

Desta forma, por óbvio, deixo de assinar o alvará, determinando a 

intimação da parte contrária para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32205 Nr: 991-93.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Célia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400

 Vistos.

Considerando-se o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do 

Conselho Nacional de Justiça a respeito dos levantamentos de valores 

depositados em juízo, saliento que as decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.

Além disso, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.

Desta forma, por óbvio, deixo de assinar o alvará, determinando a 

intimação da parte contrária para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16395 Nr: 1040-76.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA MEDEIROS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do 

Conselho Nacional de Justiça a respeito dos levantamentos de valores 

depositados em juízo, saliento que as decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.

Além disso, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.

Desta forma, por óbvio, deixo de assinar o alvará, determinando a 

intimação da parte contrária para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31041 Nr: 1069-24.2012.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Inacio Frizzo, ANDERSON FRITZEN 

FRIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 Vistos.

Considerando-se o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do 

Conselho Nacional de Justiça a respeito dos levantamentos de valores 

depositados em juízo, saliento que as decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.

Além disso, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.

Desta forma, por óbvio, deixo de assinar o alvará, determinando a 

intimação da parte contrária para manifestação.

Certifique-se a manifestação em 5 dias ou o decurso do prazo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30837 Nr: 852-78.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB Leasing S.A Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:13521-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Vistos.

Considerando-se o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do 

Conselho Nacional de Justiça a respeito dos levantamentos de valores 

depositados em juízo, saliento que as decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.

Além disso, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.

Desta forma, por óbvio, deixo de assinar o alvará, determinando a 

intimação da parte contrária para manifestação.

Certifique-se o decurso do prazo ou a juntada da manifestação em 5 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13418 Nr: 551-10.2007.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselina Vieira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RPV de fl. 177 assinado. Ciência ao INSS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51481 Nr: 3294-41.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA KEIKO HATAKEYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilvonei da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA BATISTA DA SILVA - 

OAB:19837/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para confirmar a LIMINAR anteriormente deferida, 

CONVOLANDO-A em definitiva e CONSOLIDAR o domínio e a posse à 

autora do veículo FIAT/PALIO/EX (nacional), ano 99/00, cor CINZA, Placa 

KDW-6610, Chassi 9BD176296Y0970399, Renavam 726147451.Com o 

domínio em favor da parte autora, autorizo a alienação do bem a terceiros 

interessados.Condeno a parte ré ao pagamento das custas do processo, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 

10% (dez por cento) do valor do débito. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32591 Nr: 1360-87.2013.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agmar Rosa Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA NACIONAL NO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Traslade-se cópia à ação de 

execução dependente.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34809 Nr: 1600-42.2014.811.0080

 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: JBDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLWdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edival Vito - OAB:19.830, Nylvan 

José da Silva - OAB:17.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Custas 

pela parte autora, observada a gratuidade de justiça.Condeno a parte 

autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31056 Nr: 1083-08.2012.811.0080

 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: RMHS, MHDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDA, IMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 179, inciso I, do CPC, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Após, tornem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, uma vez que o feito pertence a META 02 do 

CNJ.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33118 Nr: 401-82.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES JANUARIO DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A-MOVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:335.279- SP, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52521 Nr: 3873-86.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA ELZA ALVES DE LIMA, ALAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para fixar a guarda da prole em 

favor da genitora e confirmar A LIMINAR CONCEDIDA.Ciências de 

Praxe.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52689 Nr: 3969-04.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESdS, EBSG, ERSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Trata-se de ação de execução de alimentos, pelo rito do art. 733 do CPC, 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 

substituição legal.

Citado, o executado não adimpliu a prestação alimentícia cobrada nos 

autos , tampouco comprovou legítima impossibilidade de fazê-lo (REF. 11).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela decretação da 
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prisão civil do executado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Primeiramente, cumpre salientar que a obrigação alimentar decorre da lei, 

fundando-se no parentesco, nos termos do art. 1694 do CC.

A execução de alimentos pelo rito do artigo 733 do CPC configura meio 

coercitivo aplicável ao devedor em casos de inadimplemento da pensão 

alimentícia anteriormente fixada.

Dispõe o art. 733 do CPC:

“Na execução de sentença ou de decisão, que fixa os alimentos 

provisionais, o juiz mandará citar o devedor para, em 3 (três) dias, efetuar 

o pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§ 1o Se o devedor não pagar, nem se escusar, o juiz decretar-lhe-á a 

prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

§ 2o O cumprimento da pena não exime o devedor do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas. (Redação dada pela Lei nº 6.515, de 

26.12.1977)

§ 3o Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da 

ordem de prisão.”

Acerca do tema esclarece a Súmula 309 do STJ:

 “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e 

as que se vencerem no curso do processo.”

Assim, a decretação da prisão civil do executado é medida que se impõe.

Posto isto, como coação necessária ao cumprimento da obrigação 

alimentar, decreto a prisão civil do executado, pelo prazo de 90 (noventa) 

dias.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53861 Nr: 4787-53.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JRdS, LMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FESdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a gratuidade. Anote-se.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Lavre-se termo de guarda.

Ciência ao MP.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54460 Nr: 290-59.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE NOVA 

XAVANTINA - OAB:, Eduardo Silveira Ladeia - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a inexistência de Defensoria Pública local atuante, 

nomeio para exercício do encargo a Dra. Fabíola Collachiti Moreto – 

OAB/MT – 9986/B, advogada militante da comarca de Querência – MT. 

Intime-se para aceitação do encargo e impulsionamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54827 Nr: 423-04.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MDFAF, PLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando as alegações de pobreza, defiro a gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas pro rata, observada a gratuidade da justiça. As obrigações 

decorrentes da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça 

ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser 

executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, 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 (CPC, 

artigo 98, §§ 2º e 3º).

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55597 Nr: 694-13.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CSR, MRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA BARBOSA MOURA - 

OAB:20025

 Vistos.

Ponderando as alegações de pobreza, defiro a gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas pro rata, observada a gratuidade da justiça. As obrigações 

decorrentes da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça 

ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser 

executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, 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 (CPC, 

artigo 98, §§ 2º e 3º).

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57417 Nr: 1442-45.2018.811.0080

 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: HAP, CBAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDRE WEILER - 

OAB:27841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO das partes, com fulcro no artigo 
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226, § 6º, da Constituição Federal, o qual se regerá nos exatos termos da 

avença. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 

instruindo com cópia da petição inicial do feito, observando-se a escolha 

de alteração do nome dos consortes.

Lavre-se termo de guarda, conforme o acordo.

Ciência ao MP.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57678 Nr: 1550-74.2018.811.0080

 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: FBdA, ACBCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO das partes, com fulcro no artigo 

226, § 6º, da Constituição Federal, o qual se regerá nos exatos termos da 

avença. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 

instruindo com cópia da petição inicial do feito, observando-se a escolha 

de alteração do nome dos consortes.

Lavre-se termo de guarda, conforme o acordo.

Ciência ao MP.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57834 Nr: 1638-15.2018.811.0080

 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: VMP, RADSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO das partes, com fulcro no artigo 

226, § 6º, da Constituição Federal, o qual se regerá nos exatos termos da 

avença. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 

instruindo com cópia da petição inicial do feito, observando-se a escolha 

de alteração do nome dos consortes.

Lavre-se termo de guarda, conforme o acordo.

Ciência ao MP.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57952 Nr: 1691-93.2018.811.0080

 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: REP, VD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando as alegações de pobreza, defiro a gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas pro rata, observada a gratuidade da justiça. As obrigações 

decorrentes da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça 

ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser 

executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, 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 (CPC, 

artigo 98, §§ 2º e 3º).

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50877 Nr: 2995-64.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAR, SRM, GRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 51: Considerando-se a inexistência de Defensoria Pública local 

atuante, nomeio para exercício do encargo o Dr. Alexandre Prestes Jasper 

– OAB/MT – 19.527/O, advogado militante da comarca de Querência – MT. 

Intime-se para aceitação do encargo e impulsionamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50724 Nr: 2910-78.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDOSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT, PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - OAB:15893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a gratuidade. Anote-se.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma 
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do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Lavre-se termo de guarda. Oficie-se conforme REF 56.

Ciência ao MP.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49189 Nr: 2167-68.2017.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAC, MACF, JACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 Vistos.

Ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 

no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Não há custas ou 

honorários advocatícios (REF.52).

Arquivem-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48856 Nr: 2045-55.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laysa Bitencourt Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a inexistência de Defensoria Pública local atuante, 

nomeio para exercício do encargo o Dr. Alexandre Prestes Jasper – 

OAB/MT – 19.527/O, advogado militante da comarca de Querência – MT. 

Intime-se para aceitação do encargo e impulsionamento do feito.

De igual forma, intime-se conforme requerido em REF 36.

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48818 Nr: 1989-22.2017.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPDS, RPR, MCDS, MCDS, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O, RODRIGO MACHADO FONSECA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar a GUARDA 

DEFINITIVA dos menores em favor da parte autora.Não há custas ou 

honorários advocatícios.P.R.I.Após o trânsito em julgado, lavre-se termo 

de guarda definitiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47367 Nr: 1278-17.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AB, EGBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas pro rata, observada a gratuidade da justiça. As obrigações 

decorrentes da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça 

ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser 

executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, 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 (CPC, 

artigo 98, §§ 2º e 3º).

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39966 Nr: 430-64.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JACINILDA SOUSA MAGALHÃES, DAVI MAGALHÃES 

DA CRUZ, WELTON MAGALHÃES CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DOS REIS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a inexistência de Defensoria Pública local atuante, 

nomeio para exercício do encargo o Dr. Aleksander Pasoti Fossa – 

OAB/MT – 18.252/A, advogado militante da comarca de Querência – MT. 

Intime-se para aceitação do encargo e impulsionamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39551 Nr: 315-43.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:, SARA 

COSTA DE OLIVEIRA - OAB:18.587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Advogada para apresentar procuração, nos termos de REF 90 

alínea "a".

Prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37884 Nr: 1439-95.2015.811.0080

 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: KDSA, ADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, JORLAM THIAGO ARAÚJO DE SOUZA RIBEIRO - 

OAB:28353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se à atualização no sistema Apolo para que conste cumprimento 

de sentença.

Intime-se o devedor para no prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor da 

dívida, sob pena de ser acrescida multa de 10%, nos termos do art. 523, 

§1º, do NCPC.

 Após o transcurso do prazo acima estabelecido e, caso o devedor se 

mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa 

de 10 (dez por cento) sobre o montante da condenação.
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Com a vinda ou decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33522 Nr: 751-70.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, IL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vicente Gonçalves de 

Souza - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 

no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Não há custas ou 

honorários advocatícios.

Arquivem-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30984 Nr: 1004-29.2012.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ASEL, GEDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Custas pela parte autora, observada a gratuidade. As obrigações 

decorrentes da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça 

ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser 

executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, 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 (CPC, 

artigo 98, §§ 2º e 3º).

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49576 Nr: 2319-19.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA CELESTINO PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU SEGURA 

PEREIRA - OAB:142198, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA 

- OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

autora, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44826 Nr: 134-08.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR LIMK ZART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FREITAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas pendentes.

Os honorários advocatícios serão devidos nos termos do próprio acordo.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32281 Nr: 1063-80.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MVDSO, SNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Fares - 

OAB:38.068, Magnun Vinicios Hipolito dos Santos - OAB:

 Vistos.

Considerando-se o pagamento da integralidade do débito, expeça-se 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor do devedor.

Após, conclusos para extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51239 Nr: 3204-33.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Henrique Procopio dos Reis, LEVY DE 

OLIVEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, Ketty Ney 

Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

Por preencher os pressupostos recursais de ordem objetiva e subjetiva, 

RECEBO o recurso de apelação interposto pelo acusado.

 Vista ao Apelante para ofertar suas razões no prazo de 08 (oito) dias 

(art. 600 do CPP).

Após o decurso do prazo de apresentação das razões do réu , intime-se 

o Ministério Público para contrarrazoar no prazo legal de 08 dias.

 Em seguida, com as certificações devidas, independentemente, de 

despacho nesse sentido, após as baixas de estilo, subam os autos em 

apreço (art. 601, caput, do CPP) à instância superior para que o indigitado 

recurso seja apreciado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Certifiquem-se os prazos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56053 Nr: 853-53.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 
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OAB:8.953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

Designo audiência de interrogatório do réu para o dia 15 de agosto de 

2018, às 13h (Horário de Mato Grosso).

Mantenho a prisão preventiva em razão da inexistência de alteração 

fática, especialmente porque as provas já colhidas em audiência reiteram 

os fundados indícios de autoria do crime de estupro de vulnerável.

 Providencie-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57179 Nr: 1295-19.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliermes Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

Considerando-se a ausência justificada do Representante do Ministério 

Público (REF. 59), redesigno a audiência para o dia 29 de agosto de 2018, 

às 13h (Horário de Mato Grosso).

Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38064 Nr: 1507-45.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CANDIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT/18.490, CLAUDIO BARROS CAMARA - OAB:MT/19.055, 

NILSON MARCOS ADORNO SANTOS - OAB:18487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791/MT, Natacha Grabrielle Dias de Carvalho - 

OAB:MT/16.295

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, 

extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora 

ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48310 Nr: 1682-68.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR FARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao 

setor de Expedição visando a confecção de mandado de intimação ao 

Advogado Claudinei Rocha Pinheiro, para que cumpra com o deterinado na 

Decisão de ref. 23.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-45.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MARIA SOUTHIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA OLIVEIRA OAB - DF25567 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO COMARCA DE QUERÊNCIA - MT 

JUIZADO ESPECIAL SENTENÇA Vistos. Relatório dispensado (Lei n. 

9.099/95). Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos 

elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando 

despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do 

NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito 

e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação 

das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do 

julgador. Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, 

de modo que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre 

a necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já 

decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da 

prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide 

não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os 

aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o 

convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC 

prevê que no caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os 

requerimentos poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 

370 do NCPC. Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a 

artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos 

apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o 

brocardo “da mihi factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico 

que os aspectos decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de 

modo que está autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). 

Neste sentido, o pedido é PROCEDENTE. A responsabilidade pelos 

cadastros, exame dos documentos, celebração de contratos, idoneidade 

de informações, entre tantas prestações de serviço, é das empresas 

Requeridas. Verifica-se que a parte autora embora tenha realizado o 

pagamento das faturas das duas concessionárias, inclusive o fazendo em 

duplicidade, conforme comprovantes juntados, a parte Requerida 

suspendeu os serviços de telefonia e negativou o nome da parte autora. 

Aliás, a parte ré não comprovou, em momento algum, a existência de 

vínculo jurídico entre as partes (não há qualquer contrato ASSINADO pela 

parte autora), limitando-se a juntarem aos autos telas sistêmicas 

produzidas unilateralmente. Desse modo, no que diz respeito à existência 

de débito nos períodos comprovadamente pagos entre a parte autora e a 

ré, alternativa não há senão reconhecer a inexistência dos referidos 

débitos entre as partes litigantes, visto que as requeridas tinham o ônus 

de juntar documentos específicos e verossímeis, mas não o fizeram. 

Firma-se, portanto, que as demandadas não se desincumbiram do onus 

probandi que lhes cabiam. De conformidade com o disposto no art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do § 3º, se for 

comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiros. Entretanto, é objetiva a responsabilidade da empresa pelo 

fato do serviço, por ele fornecido, ter apresentado falhas, conforme 

dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. No tocante ao 

ARBITRAMENTO do valor da condenação por DANO MORAL, a fixação se 

baseia no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Nesse 

sentido, considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, 

tenho que a condenação fixada no montante de R$3.000,00 (três mil reais) 

para cada empresa ré proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR a 

inexistência dos débitos descritos na petição inicial, bem como CONDENAR 

a empresas requeridas ao pagamento da quantia de R$3 mil (três mil reais) 
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a título de indenização por danos morais, com correção monetária, 

segundo o INPC, acrescido de juros de mora em 1% ao mês, ambos desde 

a data de hoje. Não há custas ou honorários advocatícios (Lei n. 

9.099/95). P.R.I.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56780 Nr: 1812-27.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARMO CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanilda Velosode Souza - 

OAB:GO 19294

 Vistos.

Considerando-se a ausência justificada do membro do Ministério Público, 

redesigno a audiência para o dia 22 de agosto de 2018, às 14h (Horário de 

Mato Grosso).

Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56838 Nr: 1828-78.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ESPINDOLA MOTA, BALDINO 

ESPINDOLA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Gomes de Morais 

Filho - OAB:OAB/GO 34.980

 Vistos.

Considerando-se a ausência justificada do membro do Ministério Público, 

redesigno a audiência para o dia 22 de agosto de 2018, às 13:30h (Horário 

de Mato Grosso).

Providencie-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51964 Nr: 3458-09.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO COELHO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder Consórcio Seguro DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Impulsiono o feito de que Fica Designada audiencia de conciliação para o 

dia 18 de julho de 2018 às 14:30 horas (MT), a ser realizada neste Juízo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35913 Nr: 2510-72.2014.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte requerente de que Fica 

Designada audiencia de conciliação para o dia 18 de julho de 2018 às 

15:00 Horas (MT), a ser realizada neste Juízo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50432 Nr: 2764-40.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Feitosa Ferreira, Eloi Neto Vieira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:OAB/MT 

6883-A

 Vistos.

Considerando-se a ausência justificada do membro do Ministério Público, 

redesigno a audiência para o dia 03 de agosto de 2018, às 16h (Horário de 

Mato Grosso).

Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53884 Nr: 665-63.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestivaldo Araújo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 MT

 Vistos.

Considerando-se a ausência justificada do membro do Ministério Público, 

redesigno a audiência para o dia 03 de agosto de 2018, às 14h (Horário de 

Mato Grosso).

Providencie-se o necessário.

 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, 

RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 Vistos.

Considerando-se a ausência justificada do membro do Ministério Público, 

redesigno a audiência para o dia 03 de agosto de 2018, às 17h (Horário de 

Mato Grosso).

Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51517 Nr: 3244-18.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVERCINO ANTUNES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Ribeirão Cascalheira - OAB:

 Vistos.

Considerando-se a ausência justificada do membro do Ministério Público, 

redesigno a audiência para o dia 03 de agosto de 2018, às 15h (Horário de 

Mato Grosso).

Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39078 Nr: 1378-43.2015.811.0079

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO JM DE BARROS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono os autos, com a finalidade de INTIMAR a parte requerente para 

que providencie o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 737,00(setecentos e trinta e sete reais) mediante Guia a ser 

r e t i r a d a  n o  s e g u i n t e  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 50, juntada em 15/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55943 Nr: 1459-84.2018.811.0079

 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): RICARDO DE DEUS DUARTE MAQUINAS -ME, 

Ricardo de Deus Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) 

no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 da CNGC/MT, para que 

ele cumpra o Mandado de 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 Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55973 Nr: 1464-09.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 

EPP, Carlos Dionízio Moreli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATE REGINA PAULO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 793,00 (setecentos e 

noventa e três reais) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 

da CNGC/MT, para que ele cumpra o Mandado de Citação, mediante Guia a 

ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55490 Nr: 1278-83.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L P AMORIM ME, LIANES PEREIRA DE AMORIM, 

ROBERTO PEREIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:GO 18.828, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 843,00 (oitocentos e 

quarenta e três 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 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55838 Nr: 1412-13.2018.811.0079

 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): ILSON PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA, 

ILSON PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie 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 de 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 Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55405 Nr: 1249-33.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Y MARQUES E H M DE OLIVEIRA LTDA – ME, 

YSLLEIVIAND'S MARQUES, Maralucia Pinto Pereira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 75,00 (sete e cinco 

reais) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 da CNGC/MT, 

para que ele cumpra o Mandado de 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 Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55137 Nr: 1008808-95.2017.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e reais) no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 da CNGC/MT, para que ele 

cumpra o Mandado de 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 Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57017 Nr: 1871-15.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES PEREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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 
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o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e reais) no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 da CNGC/MT, para que ele 

cumpra o Mandado de 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.: 46894 Nr: 972-51.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Siqueira Rocha Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o patrono do réu a 

apresentar memoriais escritos, no prazo de 05 (cinco) dias, ref. 254.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48533 Nr: 3179-07.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenildo de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A, Carlos Nataniel 

Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal de R$ 

12.772,78 (doze mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e oito 

centavos), os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos 

de juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma 

da lei.Disposições finais:1)Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a 

parte autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar.5)Após, vol tem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48586 Nr: 3220-71.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal de R$ 6.386,39 

(seis mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), os 

quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.Disposições finais:1)Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a 

parte autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar.5)Após, vol tem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 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: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Certifico e dou fé que em cumprimento a decisão de ref. 28, designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de julho de 2018, às 14h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53411 Nr: 1711-97.2018.811.0011

 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: Rosimar Morelli dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:MT - 23202-O, Marcio José da Silva - OAB:16225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela;2)DEFIRO o pedido de GRATUIDADE DA JUSTIÇA nos termos do 

artigo 98, do CPC, tendo em vista a presunção estabelecida no art. 99, 

§3º, do mesmo Diploma Processual.3)NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes 

de Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de 

Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 78045-470, Telefone 

profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 2127-8022, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para realização da perícia e juntada do 

laudo independentemente de compromisso (artigo 466 do CPC), para 

responder os quesitos que serão apresentados pelas partes;4)FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 2º, IV, 

da Resolução CNJ nº 232/2016.5)INTIME-SE o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo para ciência de sua nomeação e aceitação do 

encargo;6)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da perícia 

junto ao médico perito.7)CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo 

legal (observado o disposto no artigo 183 do CPC), apresentar resposta à 

inicial, bem como INTIMEM-SE as partes para ciência da nomeação do 
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médico perito e da data e local da realização da perícia, oportunidade em 

que poderão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, indicar quesitos e 

assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não 

indicados.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o exame pericial, 

para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com resposta aos 

quesitos e demais observações médicas sobre o periciado.9)COM A 

JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIMEM-SE AS PARTES para que se 

manifestem NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do 

CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, com o valor total 

dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso dos processos de 

competência delegada da Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da 

Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal;CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48584 Nr: 3218-04.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Fernandes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal de R$ 6.034,24 

(seis mil, trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), os quais deverão 

ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% ao 

mês na data do efetivo pagamento, na forma da lei.Disposições 

f ina is :1 )A l te re -se  a  c lasse  pa ra  CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a 

parte autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar.5)Após, vol tem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48576 Nr: 3210-27.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Augustinho Brunelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal de R$ 

25.088,23 (vinte e cinco mil, oitenta e oito reais e vinte e três centavos), os 

quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.Disposições finais:1)Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a 

parte autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar.5)Após, vol tem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48580 Nr: 3214-64.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Jesus de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal de R$ 

41.615,56 (quarenta e um mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e seis 

centavos), os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos 

de juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma 

da lei.Disposições finais:1)Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a 

parte autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar.5)Após, vol tem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48581 Nr: 3215-49.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercílio Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal de R$ 6.372,99 
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(seis mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), os 

quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.Disposições finais:1)Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a 

parte autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar.5)Após, vol tem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51244 Nr: 786-75.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lúcia Chuina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

23/8/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49468 Nr: 3656-30.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberson Messias Mazete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal de R$ 

23.348,84 (vinte e três mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e 

quatro centavos), os quais deverão ser corrigidos monetariamente e 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo 

pagamento, na forma da lei.Disposições finais:1)Altere-se a classe para 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por 

meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento 

do valor apurado, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de 

pagamento de multa e honorários advocatícios, cada um no montante de 

10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 523 do 

CPC.3)Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do 

CPC.4)Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a parte autora, para, no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifestar.5)Após, voltem-me 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48585 Nr: 3219-86.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal de R$ 6.386,39 

(seis mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), os 

quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.Disposições finais:1)Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a 

parte autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar.5)Após, vol tem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35351 Nr: 160-61.2015.811.0052

 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: Gilmar Antonio dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Defiro o pedido de ref.: 75, para que seja designada nova data da perícia, 

de forma que:

1) Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTde nova perícia junto 

ao médico perito.

5) INTIMEM-SE as parteacerca da data e local da realização da perícia;

6) Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para 

JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com resposta aos quesitos e 

demais observações médicas sobre o periciado.

7) COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:

a) INTIMEM-SE AS PARTES para que se manifestem NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);

b) EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, devendo, no caso dos processos de 

competência delegada da Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da 

Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal;

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48707 Nr: 3279-59.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Fernandes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal de R$ 

12.622,13 (doze mil, seiscentos e vinte e dois reais e treze centavos), os 

quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.Disposições finais:1)Altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a 

parte autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar.5)Após, vol tem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48669 Nr: 3263-08.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uziel Tessinari da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA pelo PROCEDIMENTO COMUM 

combinada com EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer 

o aditamento da petição inicial, para incluir na descrição fática o quanto o 

requerente investiu na operação.

Recebo o aditamento da inicial e, portanto, determino:

INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de Processo 

Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da sociedade 

de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, querendo, APRESENTE CONTESTAÇÃO;

Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para 

que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifeste.

 Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52353 Nr: 1340-10.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olecir Viana Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51952 Nr: 1149-62.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Ribeiro de Oliveira e CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Severino da Silva - 

OAB:MT - 12.747, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT - 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53035 Nr: 1749-83.2018.811.0052

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 1749-83.2018.811.0052 – Código: 53035

Vistos, etc.

Em detida análise, considerando o cumprimento dos mandados de prisões 

expedidos neste incidente e a necessidade da permuta da presa Tais 

Cristina da Rocha para a Cadeia Feminina de Cáceres/MT, DESIGNO 

audiência de custódia para a data de hoje (06/06/2018) às 18h00min.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5711 Nr: 158-43.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdelice Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Verifica-se que houve o pagamento do RPV/PRECATÓRIO expedido, 

requerendo a parte exequente a expedição de Alvará para levantamento 

do valor.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõe o artigo 924, II, do CPC/2015, que a satisfação da obrigação 

extingue a execução, sendo que a referida extinção só produz efeitos 

quando declarada por sentença, nos termos do artigo 925 do CPC/2015.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução é medida que se impõe.
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Por todo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do cumprimento 

da obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada em custas processuais, nos termos 

do artigo 8, §1º, da Lei 8.620/93 e artigo 3º da Lei 7.603/01.

Expeça-se ALVARÁ para levantamento do valor.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8316 Nr: 393-39.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Laerte Martins 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:

 Vistos etc.,

Trata-se de Cumprimento de Sentença movida contra Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS.

Verifica-se que houve o pagamento do RPV/PRECATÓRIO expedido, 

sendo que o valor depositado foi levantado pela parte exequente por meio 

de Alvará.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõe o artigo 924, III, do CPC/2015, que a satisfação da obrigação 

extingue a execução, sendo que a referida extinção só produz efeitos 

quando declarada por sentença, nos termos do artigo 925 do CPC/2015.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução é medida que se impõe.

Por todo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do cumprimento 

da obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924, III, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios, uma 

vez que a pretensão não foi resistida, bem como deixo de condená-la nas 

custas processuais, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei 8.620/93 e artigo 

3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8581 Nr: 653-19.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdira Felix Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido contra Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS.

Verifica-se que houve o pagamento do RPV/PRECATÓRIO expedido, 

sendo que o valor depositado foi levantado pela parte exequente por meio 

de Alvará.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõe o artigo 924, III, do CPC/2015, que a satisfação da obrigação 

extingue a execução, sendo que a referida extinção só produz efeitos 

quando declarada por sentença, nos termos do artigo 925 do CPC/2015.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução é medida que se impõe.

Por todo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do cumprimento 

da obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924, III, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte executada em custas processuais, nos termos 

do artigo 8, §1º, da Lei 8.620/93 e artigo 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 3492 Nr: 70-73.2003.811.0052

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardina da Silva Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Luiz da Cunha, José Carlos 

Martins, Luzia de Fátima da Silva Martins, Jeremias Donizetti da Cunha, 

Maria de Fátima da Cunha, Maria Elena da Silva Souza, Osvaldo Antonio de 

Souza Filho, Geraldo Evangelho da Silva Cunha, Eunice Pires Santana da 

Silva, Antonia da Silva Cunha, Maria Aparecida Rodrigues, Maria Luiza 

Ferreira, Marlene Monaski da Cunha, Fabricia Monaski da Cunha, Zilmar 

Geraldo da Cunha, Cláudia Manaski da Cunha, Cleide Ferreira da Cunha, 

Edilaine da Cunha Paiva, João Carlos Graciano, Jovenil Vieira da Silva, 

Ildelaine da Cunha Vieira, Sirley de Oliveira Campos, Sidney de Oliveira 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:2994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de ação de inventário (por arrolamento sumário) do espólio do de 

cujus JOSÉ LUIZ DA CUNHA, ajuizada por Bernadina da Silva Cunha, 

sendo homologada a partilha às fls. 165/166.

Às fls. 241/243, a Fazenda Pública Estadual se manifestou pleiteando para 

que sejam juntadas aos autos as certidões negativas de débito referente 

ao IPVA e a de pendências tributárias e não tributárias emitidas no site 

SEFAZ/MT, bem como a certidão negativa, expedida pela PGE/MT, em 

nome dos autores da herança.

DEFIRO o pedido formulado pela Fazenda Pública Estadual, assim, 

INTIMEM-SE os herdeiros, na pessoa do inventariante, para trazer aos 

autos as referidas certidões.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 4784 Nr: 396-96.2004.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Severino Machado, Neuza Benedita 

Toro Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurival Dias Pedroso - 

OAB:13254, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:MT - 15715-A, Erlon 

Sales - OAB:160.94 - MT, Valdevino Ferreira de Amorim - OAB:MT - 

640

 Vistos etc.,

Ante o teor da certidão de fl. 425, intime-se pessoalmente o autor para que 

promova, em 5 (cinco) dias, o andamento do feito, sob pena de extinção 

da ação, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC.

Após, concluso.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32138 Nr: 598-58.2013.811.0052

 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: Uberlandes José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva dos Santos Oliveira, Dioran Ataide 

Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIME- SE a parte autora para manifestar acerca da certidão do oficial de 

fl.105/ v°.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6975 Nr: 115-72.2006.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Vanesa 

Aparecida dos Santos, JMSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Gomes de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Souza - 

OAB:OAB/MT 22.523

 Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO em favor do menor J.M.S de M, representado por sua 

genitora VANESSA APARECIDA DOS SANTOS em desfavor de ELIEL 

GOMES DE MATOS que às 162 realizou acordo com a requente e assumiu 

compromisso do parcelamento do débito alimentar pretérito mais o 

pagamento da pensão alimentícia no patamar de 30% do salário mínimo.

 Às fls. 167/171 o MPE informou que o executado deixou de efetuar o 

pagamento do débito alimentar e pugnou pela decretação da prisão civil.

Às fls. 184/188 foi decretada a prisão civil do executado Eliel Gomes de 

Matos.

À fl. 200/vº foi informado pelo meirinho que não conseguiu proceder com a 

prisão civil do executado, pois em todas as diligências que realizou no 

endereço do mandado não logrou êxito em encontra-lo.

Dada vista ao MPE (fl. 201/202) para se manifestar acerca da certidão de 

fl. 200/v°, este órgão pugnou pela atualização do débito alimentar; 

expedição de ofício para Delegacia Judiciário Civil de Tangará da Serra/MT 

para proceder com a prisão civil do executado, bem como a extração de 

cópias dos autos para apurar o crime de abandono material supostamente 

praticado pelo executado, conforme fls. 203/204.

É O BREVE RELATÓRIO.

Ante a manifestação do MPE, DEFIRO os pedidos a, b e c da fl. 204, pelo 

que determino:

1. EXPEÇA-SE ofício à Delegacia de Polícia Judiciária e ao Núcleo da Polícia 

Militar de Tangará da Serra/MT, encaminhando o mandado de prisão em 

desfavor de ELIEL GOMES DE MATOS;

2. REMETAM-SE os autos para a contadoria judicial para que proceda com 

devida atualização do débito alimentar, conforme determinado na decisão 

de fls. 190/191;

3. Encaminhe cópia integral da presente ação à Delegacia de Policial 

Judiciária Civil da Comarca de Tangará da Serra/MT, a fim de apurar o 

crime de abandono material praticado, em tese, pelo executado ELIEL 

GOMES DE MATOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32379 Nr: 839-32.2013.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdSG, MCdSF, JWdSF, CdSF, CJdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

DEFIRO a cota ministerial de fls. 85/87, pelo que DETERMINO:

 1. NOMEIO como curador especial o Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, 

OAB/MT n. 5.106-A, para que atue como advogado da parte requerida 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 2. Verifico que a parte requerente estava sendo patrocinada pela 

Defensoria Pública desta Comarca que em razão da Portaria n° 

779/2017DPG de 01.09.2017, teve o seu expediente suspenso, assim, 

NOMEIO como defensor dativo o Dr. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

JÚNIOR, OAB/MT 21.786/O para defender os interesses da parte autora 

nesta ação.

 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.

Intime-se o advogado nomeado para o réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente a contestação.

 Apresentada a contestação, INTIME-SE a parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugne a contestação.

Após, vista ao MPE para se manifestar, e em seguida, façam-me 

conclusos para demais deliberações.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33146 Nr: 150-51.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bassi Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL Transportes Aéreos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C 

REPARAÇÃO POR DANO MORAL proposta por JOSÉ BASSI GARCIA em 

desfavor de GOL TRANSPORTES AÉREAOS S/A, ambos qualificados nos 

atos.

À fl. 58, a parte autora pugnou pela desistência da demanda.

 Às fls. 59/60, foi proferida sentença que extinguiu o processo sem 

resolução de mérito e condenou a parte autora desistente ao pagamento 

das custas processuais. A sentença transitou em julgado, conforme 

certidão fl. 61.

À fl. 62 o feito foi desarquivado para apuração das custas e taxas 

judiciárias.

À fl. 63 fora realizado o cálculo atualizado das custas.

Intimada a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

esta requereu os benefícios da justiça gratuita (fl. 65).

Devidamente intimada (fl. 65), a parte autora requer que seja deferido o 

benefícios da justiça gratuita, pois se encontra impossibilitado de realizar o 

pagamento das custas e despesas processuais.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A concessão da assistência judiciária gratuita pode ocorrer a qualquer 

momento do processo mediante petição simples, nos próprios autos, 

conforme preconiza o artigo 99, § 1º do CPC.

 Neste sentido, verifico que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência, conforme fl. 17, e com base na presunção contida no 

artigo 99, § 3° do CPC, DEFIRO as benesses da justiça gratuita à autora, 

nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

 Desse modo, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento das custas 

processuais.

 ARQUIVE-SE o presente feito com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39339 Nr: 512-82.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte ré para apresentar razões, e, contrarrazões 

ao recurso ministerial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30254 Nr: 88-79.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Oliveira Robatini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:OAB/MT 7.556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de fl. 147, proceda a intimação da parte executada na 

forma requerida, no endereço informado à fl.146.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9127 Nr: 73-52.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Pereira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Porto todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de 

execução, com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I do CPC, 

tendo em vista a perda da exigibilidade do título executivo em decorrência 

da prescrição decretada nos embargos à execução (cód. 10343), 

condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85,§ 3°, do CPC.Transitada em julgado, 

TRANSLADE-SE cópia desta sentença, aos autos em apenso (Código 

32438). DETERMINO que seja feito o levantamento da penhora realizada no 

bem imóvel de fl. 49.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Após, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32438 Nr: 898-20.2013.811.0052

 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: Armando Estevan da Rocha, Solange de Oliveira Silva 

Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Pereira da Silva - 

OAB:1459-A, Marcel de Sá Pereira - OAB:12070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Por todo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

embargada a arcar com o ônus da sucumbência e os honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2° do CPC e em concordância com o princípio da causalidade, 

já que deu causa a instauração da demanda. Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.P.R.I.C. ÀS 

PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33058 Nr: 79-49.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de execução de título executivo judicial proposta por MARCELO 

BARROSO VIARO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

devidamente qualificados nos autos.

Consta nas fl. 75/vº que os autos de Requisição de Pequeno Valor - RPV 

(n° 48442/2015) foi devidamente quitado, conforme comprovante de 

pagamento juntado à fl. 76/v°.

 Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 925 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, verifico que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante ao 

cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, II e o 

art. 925 do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos 3º, I 

da Lei 7.603/01.

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12567 Nr: 406-33.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS, AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Os autos vieram conclusos ante a informação de que o autor, à época, 

menor atingiu a sua maioridade civil, padecendo a representante do MPE 

de legitimidade processual e de representação para dar prosseguimento 

ao feito. Pois bem.

Considerando que o autor atingiu a sua maioridade, DETERMINO a sua 

intimação para promover a regularização da sua representação 

processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 76, §1º, I do CPC/15.

 Após, VOLTE-ME conclusos para ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32712 Nr: 1170-14.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Xavier de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MT - 11473/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de fl.41, considerando deter o dinheiro preferência sobre 

os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 

835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos 

do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de conta da executada por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 1.104,00 (mil cento e quatro reais), 

observando o CPF n° 346.819.301-72 da Sra. Dalva Xavier de Araújo, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

 (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação da executada, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 
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vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12802 Nr: 642-82.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edson Sebastião Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Bartolomeu Pessoa, Edineia Bento 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT - 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:MT - 15715-A

 Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido de fl.195, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE (fl. 

179), nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 15.502,35 (quinze mil cinhentos e dois reais 

e trinta e cinco centavos), observando o CPF n° 782.111.661-00 da Sra. 

Edineia Bento Rosa e CPF n° 274.531.541-20 do Sr. Sebastião Bartolomeu 

Pessoa, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

 (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE as partes executadas acerca 

da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá 

se manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação dos executados, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11951 Nr: 1254-54.2009.811.0052

 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: Neusa Pinheiro Rosa, RWP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Por todo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, 

eis que beneficiário da justiça gratuita. Atendo a nomeação do advogado 

dativo (fl. 31) e considerando que apenas apresentou contestação 

refutando genericamente o alegado na inicial, ARBITRO, a título de 

honorário advocatício e considerando o zelo dispendido pelo d. advogado, 

o importe de 2 URHs, ou seja, 1.793,01 (mil setecentos e noventa e três 

reais e um centavos).EXPEÇA-SE a certidão a favor do 

advogado.P.R.I.C.Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12950 Nr: 791-78.2010.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Pereira do Carmo Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti 

(Defensor Público) - OAB:MT- 0000, César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de divórcio direto litigioso proposta por ANGELCA 

PEREIRA DO CARNO em desfavor de REGINALDO PAIVA ambos 

qualificados.

Às fls. 87/88, foi nomeado o Dr. ANDRÉ CONCEIÇÃO PAIVA, OAB/MT 

22.398/O, como defensor dativo, para que patrocinasse os interesses da 

parte requerida, tendo em vista que o réu foi revel citado por edital e 

deixou transcorrei o prazo para apresentar contestação (fl.81), conforme 

determina o artigo 72, II do CPC.

Ato contínuo, tendo em vista a suspensão da DPE desta comarca, foi 

nomeado o DR. CÉSAR LUIZ BRANICO DA SILVA OAB/MT 21.373, como 

defensor dativo, para defender os interesses da parte autora, contudo, às 

fl. 93, deixou decorreu prazo para se manifestar. Às fls. 94, foi 

determinada a intimação pessoal do advogado nomeado.

Devidamente intimado, às fls. 95/97, o advogado da parte autora pugnou 

pela reiteração da intimação ou a substituição do defensor dativo nomeado 

para o requerido, tendo em vista o embora tenha sido devidamente 

intimado (no dia 25/10/2017- Apolo) até o presente momento não 

apresentou contestação, deixando transcorrer o prazo.

 Assim, diante a inércia de advogado nomeado para o requerido, DEFIRO o 

pedido de fls. 96/97 e DESTITUO o Dr. ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA do 

múnus que foi incumbido e NOMEIO o Dr. MARCOS LOPES DA SILVA, 

OAB/MT 15.802, para que atue como advogado nesta ação, atento ao 

disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 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.

 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.

 INTIME-SE, a parte requerida para apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30214 Nr: 46-30.2012.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nasdina Rodrigues de Souza, Jupira Aparecida de 

Souza Soares, Poliana de Souza Soares, Cassiano de Souza Soares, 

José Eduardo Soares, Antonia das Graças Soares, Leda Terezinha 

Soares, André Lúcio Soares, Izabel Lucia Soares Menezes, Glória 

Aparecida Soares Benedito, Geralda Aparecida Soares Benedito, Maria 

Eustáquia Soares Rissi, Angélica Cristina Soares Jardim, Maria da 

Consolação Soares Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José André Soares, Glória de 

Fátima Soares Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A, Cleiton Tubino Silva - OAB:5239/MT, Grace Alves 

da Silva - OAB:MT - 15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239/MT

 Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido da inventariante às fls. 187 e 188, tendo em vista o 

lapso temporal da última decisão até o presente momento, não há nos 
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autos nenhuma manifestação acerca do deferido à fl.184.

Assim, INTIME-SE a inventariante para informar acerca da partilha amigável 

e/ou acostar aos autos a GIA-ITCD Eletrônica, acompanhada da avaliação 

realizada pela autoridade fazendária, do demonstrativo de cálculo do ITCD 

realizado pela SEFAZ e, eventualmente, caso tenha feito o pagamento, as 

respectivas guias de pagamento do ITCD, bem como certidão negativa de 

débitos Estaduais expedida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, no prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a inventariante 

para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

remoção nos termos do art. 622, II do CPC/15.

Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52405 Nr: 1368-75.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo dos Santos Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52373 Nr: 1347-02.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Catia de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 DETERMINO que a liquidação se processe pelo procedimento comum, nos 

termos do artigo 509, II, e art. 511 do Código de Processo Civil.Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, 

tendo em vista a manifestação da requerente.DEFIRO o pedido de 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente demanda.DEFIRO o 

pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. 

Contudo, amplio o prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) 

dias de forma a unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo 

para apresentação da contestação. Por todo exposto: 

1)INTIME-SE/CITE-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do Código de 

Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da 

sociedade de advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES 

VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não 

juntada dos documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou 

seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO.2)Decorrido o prazo, INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13512 Nr: 174-84.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josilene Dorriguetti de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Uma vez transitada em julgado a sentença dos embargos a execução e 

homologados os cálculos, conforme certidão de referência 11, determino:

EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, 

CPC/2015).

Cumpra-se.

As providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-97.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ARILDO JACINTO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-14.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DEFACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Cumpra-se.

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 028/2018-DF

O Doutor RICARDO NICOLINO DE CASTRO, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que no dia 25 de Junho é comemorado o aniversário do 

Município de Rosário Oeste-MT, conforme o teor da Lei Provincial do 

Estado de Mato Grosso de nº 08, datado de 25.06.1861 que consagra a 

emancipação política e administrativa do Município de Rosário Oeste/MT;

 CONSIDERANDO ainda que nas Comarcas do interior é atribuição do Juiz 

Diretor do Foro regulamentar através de Portaria específica sobre a 

suspensão do expediente do Fórum.

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente do Foro Judicial e nas Serventias 

Extrajudiciais desta Comarca, no dia 25 de Junho de 2018 (segunda-feira), 

em homenagem ao aniversário da cidade de Rosário Oeste-M.

Art. 2º -Ficam os prazos processuais que, por ventura, devam iniciar-se 

ou completar-se nessa data, automaticamente prorrogados para o primeiro 

dia útil subsequente.

 Art. 3º - Afixe-se cópia no átrio do Fórum.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia a Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça, à Presidência do Tribunal de Justiça e ao Departamento de 

Comunicações do Tribunal de Justiça.

 Rosário Oeste-MT, 19 de junho de 2018

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Ju iz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52573 Nr: 732-48.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Augusto Aielo Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIAGO AUGUSTO AIELO GARCIA, Rg: 

2663870-3, Filiação: Maria de Lourdes Aielo e Donizete Antonio Garcia, 

data de nascimento: 09/04/1988, brasileiro(a), natural de Franca-SP, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Vistos...Trata-se de pedido de providência para a 

aplicação de medidas protetivas, formulado em favor de Rosana Vicentina 

da Silva, diante da prática de violência doméstica, consistente em 

agressões físicas por parte de seu companheiro Estevão Domingos dos 

Santos. Conforme consta nos autos, a vítima relatou que acusado sem 

nenhuma provocação lhe agrediu fisicamente com tapas e ponta pés, lhe 

obrigando a deixar a residência, sendo que em razão do acontecido teve 

que procurar abrigo junto ao filhos. É o breve relatório. Decido. A Lei nº 

11.340/2006, cognominada Lei Maria da Penha, instituiu no ordenamento 

jurídico providências incisivas contra os autores de crimes cometidos no 

âmbito das relações domésticas. Compactuando com o espírito do 

legislador, que editou a referida lei, após longos anos de estudo e luta de 

mulheres tantas vezes ofendidas com tais práticas, considero que a 

resposta a esses atos deve ser célere e efetivamente visando cessá-los 

imediatamente, impedindo os agressores a sua continuidade, na maioria 

das vezes recorrente. Com tais considerações, compulsando os autos e 

analisando os elementos colhidos até este momento, verifico que o pedido 

formulado pela requerente, deve ser acolhido. Presentes os requisitos 

exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 11.340/2006, tratando-se efetivamente de 

violência cometida no âmbito da unidade doméstica, salientando-se o 

vínculo familiar existente entre requerente/vítima e indiciado/requerido. Da 

mesma forma, as ações perpetradas pelo requerido/indiciado se 

enquadram nas formas de violência previstas no art. 7º, da referida Lei. A 

alegação da ofendida, de que sofreu e sofre violência física por seu 

companheiro, é amparada nos autos, por sua declaração e boletim de 

ocorrência de fls. 09, de modo que deve ser deferido o requerimento de 

afastamento do agressor do lar. Saliento que, no cumprimento do mandado 

– que deverá ocorrer com muita calma e ponderação – o Oficial de Justiça 

deverá explicar ao requerido que, por ora, apenas se trata de medida 

liminar, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, 

manifestando-se através de Advogado. Por fim, plausível também o pedido 

para proibição ao requerido de aproximação da ofendida, dos familiares e 

testemunhas, razão pela qual fixo a distância mínima de 100 (cem) metros 

entre esta e o agressor. Fica o requerido advertido que o não cumprimento 

da determinação poderá importar na revisão das medidas ora 

determinadas, inclusive, se for o caso e presentes os requisitos legais, na 

decretação de sua prisão preventiva, conforme autoriza o art. 19, § 2º, 

c.c. art. 20, da Lei nº 11.340/2006. Por todo o exposto, defiro parcialmente 

o pedido formulado, para determinar: a) a expedição de mandado, 

determinando ao requerido/ indiciado o afastamento do lar conjugal e a 

ofendida seja reconduzida ao mesmo, conforme dispõe o art. 23, II, da Lei 

nº 11.340/2006; b) a proibição do requerido de se aproximar da 

requerente/vítima, de seus familiares e testemunhas, fixando o limite 

mínimo de 100 (cem) metros que deverá ele guardar, especialmente da 

residência onde a mesma se encontrar; c) proibição do requerido de 

manter qualquer contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas 

por qualquer meio de comunicação; d) proibição de que o requerido 

frequente a residência e trabalho onde se encontrar a ofendida, visando 

preservar a integridade física e psicológica desta; Nos termos do art. 22, § 

3º, da Lei nº 11.340/2006, poderá ser autorizado o concurso da força 

policial, visando garantir a efetividade das medidas. Intime-se a ofendida 

acerca de todos os atos processuais, devendo atentar-se para a 

proibição contida no parágrafo único, do art. 21, da Lei nº 11.340/2006, 

pelo qual não poderá a ofendida entregar as intimações ou notificações ao 

agressor. Nos termos do art. 31, da mesma lei, determino a intervenção 

nos autos de equipe multidisciplinar. Deverá a ofendida também ser 

cientificada que, de acordo com o art. 28, da Lei nº 11.340/2006, terá 

garantida sua assistência judiciária pela Defensoria Pública. Poderá, 

entretanto, querendo, constituir defensor nos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias. Caso não tenha possibilidades para tanto, poderá servir para sua 

defesa o i. Defensor Público atuante neste Juízo. Decorrido o prazo sem 

indicação de patrono, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública. Ciência 

ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. De Nobres/MT p/ Rosário 

Oeste/MT, 15 de julho de 2011. José Eduardo Mariano Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho: Vistos em correição.À p. 77/79, o representante do Ministério 

Público pugna a citação por edital do requerido, uma vez que está em local 

incerto e não sabido, conforme informações constantes dos presentes 

autos.Assim, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal, 

expeça-se edital de citação do acusado TIAGO AUGUSTO AIELO GARCIA, 

com prazo de 15 dias.Decorrido o prazo da citação editalícia sem que o 

Denunciado atenda o chamado deste Juízo, desde já determino a 

SUSPENSÃO do processo e do respectivo prazo prescricional, nos 

moldes do art. 366 do CPP.Cite-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS GRANADO 

MARTINS, digitei.

Rosário Oeste, 19 de junho de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23988 Nr: 1146-85.2009.811.0032

 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: Bonifácio Justino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:OAB/MT 9.309, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos e intimo a advogada Ana Luiza Antunes Gomes 

OAB/MT 12.588, para manifestar sobre o desarquivamento, bem como 

requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28508 Nr: 1387-88.2011.811.0032

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Valdira de Matos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732-A

 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$ 

10,50(Dez reais e cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Centro, 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.: 64128 Nr: 136-59.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Florentino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Alves Siqueira - 

OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo sem qualquer manifestação, INTIME-SE 

pessoalmente a parte Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, sob pena de extinção do feito sem resolução, nos termos do 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20512 Nr: 1306-81.2007.811.0032

 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: Inez Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisvaldo da Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cássio Felipe Mioto - 

OAB:OAB/MT 7252, Jayr Lemos de Almeida - PERITO - OAB:2246 TD

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Yegros Pereira - OAB:, 

Mário Lúcio Franco Pedrosa - OAB:5746

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos e intimo o advogado MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA , a devolver os autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 § 2º do 

Novo CPC, em conformidade com a CNGC/MT - item 2.10.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67306 Nr: 1408-88.2016.811.0032

 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: Lucinéia Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA DOS SANTOS - 

OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista do petitório de ref.19, concedo o prazo de 90 (noventa) dias, para 

que a parte autora cumpra com as determinações contidas em decisão 

retro.

Aguardem-se os autos em arquivo provisório.

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.: 80772 Nr: 940-56.2018.811.0032

 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): Mário José de Souza Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pleito da parte Exequente (ref.8). Promova-se a expedição de 

certidão de execução para fins de averbação premonitória.

 Realizada a respectiva averbação, deverá a parte Exequente, no prazo 

de 10 (dez) dias, comunicar a este Juízo as averbações efetivadas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedidno o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70566 Nr: 108-57.2017.811.0032

 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 de Orivaldo Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Com vistas ao teor da petição retro, DEFIRO o pedido de suspensão do 

processo até o prazo de 27/12/2018.

Aguardem-se os autos em arquivo provisório.

Após o transcurso do referido prazo, intime-se a parte exequente para 

dar regular andamento ao feito.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56677 Nr: 1215-44.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tancredo de Laet Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Moreira Pereira - 

OAB:9405/MT, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, 

Marciano Xavier das Neves - OAB:OAB/MT 11.190

 Vistos em Correição.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJe, designo nova assentada para o dia 29 

de agosto de 2018 às 17h00min.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao MPE.

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.: 60095 Nr: 649-61.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inês de Fátima Cerutti, Inês de Fátima Cerutti - 

Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, initme-se a parte 

Exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58852 Nr: 150-77.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frances Nogueira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 Processo n.º 150-77.2015.811.0032

Código: 58852

Vara Única

Vistos em correição.

À vista da certidão de ref.282, recebo o presente recurso em sentido 

estrito. Intime-se a parte recorrente para que apresente suas razões 

recursais, no prazo legal. Em seguida, abra-se vista dos autos à parte 

recorrida para apresentar as respectivas contrarrazões, no prazo legal, 

nos termos do art. 588 do CPP.

 Apresentadas as contrarrazões ou não, cerifique-se e voltem os autos 

conclusos para sustentação ou reforma da decisão recorrida.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 19 de junho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82365 Nr: 2009-26.2018.811.0032

 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: Jucinil José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mylena Maria Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL - OAB:4541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção a decisão proferida ref 4 DESIGNO audiência de Conciliação a 

realizar-se nesta Comarca, sito a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo 

Antonio ao lado Prefeitura Municipal de Rosário Oeste-MT, no dia 31 de 

julho e 2018 às 13:30 horas nos autos acima descrito. .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71835 Nr: 737-31.2017.811.0032

 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: João Batista Bortolotte Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR PERES MARQUES, Leni Trindade 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HONORIO GONÇALVES DOS 

ANJOS NETO - OAB:18310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548

 Em atenção a decisão proferida ref 9 DESIGNO audiência de Conciliação a 

realizar-se nesta Comarca, sito a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo 

Antonio ao lado Prefeitura Municipal de Rosário Oeste-MT, no dia 31 de 

julho e 2018 às 14:00 horas nos autos acima descrito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69722 Nr: 2585-87.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Francisco de Almeida

 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:

 DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de Ação para Concessão de 

Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez ajuizada por ADÃO 

FRANCISCO DE ALMEIDA, 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, ocasião em que foi indeferida a 

antecipação de tutela à parte autora, lhe sendo concedido o benefício da 

Gratuidade de Justiça (Ref. 12). Na ocasião foi nomeado perito médico do 

Juízo.Apresentação de quesitos a serem respondidos pelo Perito do Juízo 

(Ref.16).Devidamente citada, a autarquia previdenciária apresentou 

contestação (Ref.20).Impugnação à contestação (Ref.24).Não há 

p re l im ina r  a  se r  ap rec iada .Pa r tes  l eg í t imas  e  bem 

representadas.Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes.Visando dar regular processamento ao 

feito, verifico que já houve nomeação de perito na presente demanda, 

motivo pelo determino a imediata intimação do Expert para atuar no feito, 

devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento, informando 

data para realização da respectiva perícia médica, e, em seguida 

apresentar laudo médico no prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo 

impreterivelmente a todos os quesitos apresentados nos autos.Com efeito, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Com a 

chegada do laudo, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se 

sobre o laudo do perito do juízo, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às ProvidênciasANEXO - QUESITOS UNIFICADOS RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 FORMULÁRIO DE PERÍCIA 

HIPÓTESES DE PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA [..]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 71194 Nr: 413-41.2017.811.0032

 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: Lenine Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de Ação para Concessão de 

Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez ajuizada por LENINE 

RODRIGUES DA SILVA, em desfavor do INSS, pelos fatos e fundamentos 

descritos na inicial, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos 

para a concessão do referido benefício previdenciário.Inicialmente, 

verifico que o processo já fora saneado, contudo, o Expert ora nomeado 

quedou-se inerte, indo de encontro aos princípios da efetividade e 

celeridade processual, motivo pelo qual promovo a sua destituição e, 

desde já, NOMEIO como perito judicial, independentemente de 

compromisso, o Dr. WINSTON CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com 

endereço profissional na AV. SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO 

P O R T O ,  C U I A B Á / M T ,  C E P :  7 8 0 3 2 - 1 7 5  ( e - m a i l : 

winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação para conhecimento, devendo informar data para realização da 

respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo médico no 

prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos.Com a chegada do laudo, INTIMEM-SE 

as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do 

juízo, no prazo comum de 15 (quinze) dias.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

ProvidênciasANEXO - QUESITOS UNIFICADOS RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 FORMULÁRIO DE PERÍCIA 

HIPÓTESES DE PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ I - DADOS GERAIS DO PROCESSOa) Número do 

processob) Juizado/VaraII - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A)a) 

Nome do(a) autor(a)b) Estado civilc) Sexod) CPFe) Data de nascimentof) 

Escolaridadeg) Formação técnico-profissional III - DADOS GERAIS DA 

PERÍCIA a) Data do Exameb) Perito Médico Judicial/Nome e CRMc) 

Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha 

acompanhado o exame)d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM 

(caso tenha acompanhado o exame)IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) 

PERICIADO(A [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71563 Nr: 590-05.2017.811.0032

 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: MARIA MERCY PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de Ação para Concessão de 

Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez ajuizada por MARIA 

MERCY PEREIRA, em desfavor do INSS, pelos fatos e fundamentos 

descritos na inicial, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos 

para a concessão do referido benefício previdenciário.Inicialmente, 

verifico que o processo já fora saneado, contudo, o Expert ora nomeado 

quedou-se inerte, indo de encontro aos princípios da efetividade e 

celeridade processual, motivo pelo qual promovo a sua destituição e, 

desde já, NOMEIO como perito judicial, independentemente de 

compromisso, o Dr. WINSTON CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com 

endereço profissional na AV. SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO 

P O R T O ,  C U I A B Á / M T ,  C E P :  7 8 0 3 2 - 1 7 5  ( e - m a i l : 

winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação para conhecimento, devendo informar data para realização da 

respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo médico no 

prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos.Com a chegada do laudo, INTIMEM-SE 

as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do 

juízo, no prazo comum de 15 (quinze) dias.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

ProvidênciasANEXO - QUESITOS UNIFICADOS RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 FORMULÁRIO DE PERÍCIA 

HIPÓTESES DE PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ I - DADOS GERAIS DO PROCESSOa) Número do 

processob) Juizado/VaraII - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A)a) 

Nome do(a) autor(a)b) Estado civilc) Sexod) CPFe) Data de nascimentof) 

Escolaridadeg) Formação técnico-profissional III - DADOS GERAIS DA 

PERÍCIA a) Data do Exameb) Perito Médico Judicial/Nome e CRMc) 

Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha 

acompanhado o exame)d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM 

(caso tenha acompanhado o exame)IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) 

PERICIADO(A) [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72013 Nr: 828-24.2017.811.0032

 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: Lourenço de Almeida Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA DOS SANTOS - 

OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos em correição.

 Trata-se de Ação para Concessão Aposentadoria Especial c/c Pedido de 

Tutela Antecipada ajuizada por LOURENÇO DE ALMEIDA MATOS, 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 Ref.13, 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.18.

 Impugnação à contestação (Ref.23).

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

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, ACASO AINDA 

NÃO TENHAM APRESENTADO.

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.: 81501 Nr: 1426-41.2018.811.0032

 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: BCdA, MHMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdA, BFDdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19145/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Por fim, saliento que discordando a parte autora do indeferimento do 

pedido de gratuidade de justiça, há que socorrer-se da via recursal 

própria prevista em lei, mostrando-se desacertada a atitude 

procrastinatória de reiterar pedido já negado anteriormente, mormente se 

não há alteração no contexto fático-jurídico que deu azo a decisão 

anterior. Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, 

INDEFIRO a petição inicial e, por conseguinte JULGO EXTINTO o processo, 
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sem resolução do mérito, o que faço com arrimo no art. 485, I c/c art. 102, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65919 Nr: 835-50.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de Ação para Concessão de 

Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez ajuizada por BENEDITO 

JOSÉ DA SILVA, 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, 

ocasião em que foi indeferida a antecipação de tutela à parte autora, lhe 

sendo concedido o benefício da Gratuidade de Justiça (Ref. 

4).Devidamente citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação 

com documentos (Ref.11).Impugnação à contestação (Ref.16).Não há 

p re l im ina r  a  se r  ap rec iada .Pa r tes  l eg í t imas  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. Visando dar regular processamento ao 

feito, imperiosa a observância do que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 

do Conselho Nacional de Justiça, vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes 

Federais e aos Juízes de Direito com competência previdenciária ou 

acidentária, nas ações judiciais que visem à concessão de benefícios de 

aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam 

de prova pericial médica, que:I - ao despacharem a inicial, considerem a 

possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial 

médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos 

quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando 

data, horário e [..]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70699 Nr: 180-44.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Querino Amâncio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de Ação para Concessão 

Aposentadoria por Idade (rural/pescadora) c/c Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por QUERINO AMÂNCIO DE ALMEIDA, 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 Ref.6, 

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.11. Impugnação à 

contestação, em Ref.16. Na peça de defesa, a requerida alegou preliminar 

de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, 

da Lei Federal n. 8.213/91.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. Sendo assim, tenho por mim 

que a preliminar alegada deverá ser apreciada com maior segurança no 

momento da prolação da sentença.Assim, não há preliminar a ser 

apreciada.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[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75955 Nr: 2940-63.2017.811.0032

 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: OCRIDES COLMON DOS SANTOS

 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 em correição. Trata-se de Ação para Concessão 

Aposentadoria Rural por Idade c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada 

por OCRIDES COLMON DOS SANTOS, 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.15. Na peça de defesa, a requerida alegou preliminar de prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede ao 

ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 

Federal n. 8.213/91.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. Sendo assim, tenho por mim 

que a preliminar alegada deverá ser apreciada com maior segurança no 

momento da prolação da sentença.Assim, não há preliminar a ser 

apreciada.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 [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73462 Nr: 1650-13.2017.811.0032

 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: BETH ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de Ação para Concessão 

Aposentadoria por Idade (rural) c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada 

por BETH ALMEIDA FERREIRA, 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.10. Na peça de defesa, a 

requerida alegou preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 755 de 795



anteriormente ao quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos 

termos do art. 103, parágrafo único, da Lei Federal n. 8.213/91.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. Sendo assim, tenho por mim que a 

preliminar alegada deverá ser apreciada com maior segurança no 

momento da prolação da sentença.Assim, não há preliminar a ser 

apreciada.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 [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71901 Nr: 771-06.2017.811.0032

 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: José Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de Ação para Concessão de 

Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez ajuizada por JOSÉ 

VIANA, em desfavor do INSS, pelos fatos e fundamentos descritos na 

inicial, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário.Inicialmente, verifico que o 

processo já fora saneado, contudo, o Expert ora nomeado quedou-se 

inerte, indo de encontro aos princípios da efetividade e celeridade 

processual, motivo pelo qual promovo a sua destituição e, desde já, 

NOMEIO como perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. 

WINSTON CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com endereço profissional 

na AV. SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO PORTO, CUIABÁ/MT, CEP: 

78032-175 (e-mail: winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser 

intimado desta nomeação para conhecimento, devendo informar data para 

realização da respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo 

médico no prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente 

a todos os quesitos apresentados nos autos.Com a chegada do laudo, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

pe r i to  do  ju ízo ,  no  p razo  comum de  15  (qu inze ) 

dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às ProvidênciasANEXO - QUESITOS UNIFICADOS RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 FORMULÁRIO DE PERÍCIA 

HIPÓTESES DE PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ I - DADOS GERAIS DO PROCESSOa) Número do 

processob) Juizado/VaraII - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A)a) 

Nome do(a) autor(a)b) Estado civilc) Sexod) CPFe) Data de nascimentof) 

Escolaridadeg) Formação técnico-profissional III - DADOS GERAIS DA 

PERÍCIA a) Data do Exameb) Perito Médico Judicial/Nome e CRMc) 

Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha 

acompanhado o exame)d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM 

(caso tenha acompanhado o exame)IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) 

PERICIADO(A)a) [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58845 Nr: 146-40.2015.811.0032

 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: Alialda da Silva Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Regina Martins - 

OAB:OAB/MT 10.003-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de Ação para Concessão de 

Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez ajuizada por ALIALDA 

DA SILVA PEDROSO, em desfavor do INSS, pelos fatos e fundamentos 

descritos na inicial, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos 

para a concessão do referido benefício previdenciário.À vista de tudo que 

consta dos autos, NOMEIO como perito judicial, independentemente de 

compromisso, o Dr. WINSTON CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com 

endereço profissional na AV. SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO 

P O R T O ,  C U I A B Á / M T ,  C E P :  7 8 0 3 2 - 1 7 5  ( e - m a i l : 

winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação para conhecimento, devendo informar data para realização da 

respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo médico no 

prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos.Com a chegada do laudo, INTIMEM-SE 

as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do 

juízo, no prazo comum de 15 (quinze) dias.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

ProvidênciasANEXO - QUESITOS UNIFICADOS RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 FORMULÁRIO DE PERÍCIA 

HIPÓTESES DE PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ I - DADOS GERAIS DO PROCESSOa) Número do 

processob) Juizado/VaraII - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A)a) 

Nome do(a) autor(a)b) Estado civilc) Sexod) CPFe) Data de nascimentof) 

Escolaridadeg) Formação técnico-profissional III - DADOS GERAIS DA 

PERÍCIA a) Data do Exameb) Perito Médico Judicial/Nome e CRMc) 

Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha 

acompanhado o exame)d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM 

(caso tenha acompanhado o exame)IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) 

PERICIADO(A)a) [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67368 Nr: 1448-70.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Patrick Odorizzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

os presentes autos com a finaliodade de intimar o advogado do réu da 

decisão infra transcrita: Vistos em correição. À vista do Oficio de nº 

165/2018/PJRO/MPMT, informando a impossibilidade de comparecimento da 

nobre representante do Ministério Público em virtude de Férias, 

REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para o dia 19 de julho de 2018 

às 16h30min. 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.: 69257 Nr: 2392-72.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Junior Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732

 Nos tyermos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar o advogado do réu da 

decisão....DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de 

setembro de 2018 às 16h30min., devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa na 

peça preliminar, bem como as partes para eventuais esclarecimentos, 

acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, 

interrogatório da ré, tudo de acordo com a sistemática estabelecida pela lei 

11.719/2008, que alterou o artigo 400 do CPP....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82335 Nr: 1982-43.2018.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido de antecipação da tutela, o que faço com arrimo no art. 300 do 

CPC. Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido 

reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente 

é a impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde 

a ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil.Com efeito, 

visando dar regular processamento ao feito, imperiosa a observância do 

que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, 

vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito 

com competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que 

visem à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, 

que:I - ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde 

logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação 

de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal;III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes;IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Assim, desde já, pelos fundamentos 

alhures, NOMEIO como perito judicial, [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67363 Nr: 1445-18.2016.811.0032

 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: ROSILENE DIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE MARIA DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Vanessa Mendonça 

Pagliarini - OAB:8400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte emt ais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO 

A TUTELA ANTECIPADA requerida, conforme dispõe ao arts. 749 e 750 do 

CPC e, desde já, NOMEIO a senhora ROSILENE DIAS DA COSTA para 

exercer o encargo de CURADORA PROVISÓRIA de ROSIMEIRE MARIA DA 

COSTA SILVA, exclusivamente para o fim de representa-la junto a 

autarquia previdenciária.Intime-se o representante do interditando para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, assine o respectivo Termo de 

Compromisso de curadora provisória, para bem e fielmente cumprir o 

encargo, prestando contas de sua administração, na forma do artigo 1.774 

do Código Civil.Ciência ao Ministério Público.Cite-se a requerida para que 

responda a ação no prazo de 15 dias (quinze) dias, advertindo-a de que 

c a s o  n ã o  c o n s t i t u a  a d v o g a d o p ,  s e r - l h e - á  n o m e a d o 

um.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63576 Nr: 2018-90.2015.811.0032

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Joana de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Borges Lara Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Mutum-MT - OAB:, Eliane Mendes Muller Affi - OAB:OAB/MT 9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thaminne da Silva Castro - 

OAB:24748/O OAB/MT

 Vistos em correição.

Diante do comparecimento do réu informando a impossibilidade financeira 

de contratar advogado particular, e verificando-se que a Defensoria 

Pública já atua em favor da parte autora, NOMEIO para patrocinar os 

interesses do réu a causídica Dra. THAMINNE DA SILVA CASTRO, 

24748/O OAB/MT.

Desde já, arbitro em favor da causídica, a título de honorários 

advocatícios, o equivalente a 4 (quatro) URH’s, conforme Tabela de 

Honorários da OAB/MT.

Com a apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, 

querendo, impugná-la.

Após, ao MPE para manifestação e em seguida conclusos.

Desde já determino seja o Conselho Tutelar oficiado par que traga aos 

autos dossiê completo acerca do acompanhamento da criança em tela.

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.: 77220 Nr: 3654-23.2017.811.0032

 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: Eliane Maria Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 7983-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, a determinação contida em determinação de 

ref.5.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69750 Nr: 2600-56.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinei Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos em Correição

EDINEI MANOEL DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL como incurso nas penas do art. 129, 

“caput”, § 9º, do Código Penal, na forma do artigo 7º,, i e II, da Lei 

11.340/2006.

Denúncia foi recebida, e na mesma oportunidade determinada a citação do 

denunciado para responder a acusação, nos termos do artigo 396-A, do 

CPP.

 Devidamente citado, o acusado compareceu nos autos a apresentou 

defesa prévia por meio de advogado constituído, sem preliminares de 

mérito.

Neste ínterim, não sendo hipótese de reconhecimento da absolvição 

sumária do denunciado, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 06 de setembro de 2018 às 17h30min., devendo ser intimadas 

as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e 

pela defesa na peça preliminar, bem como as partes para eventuais 

esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao 

final, interrogatório da ré, tudo de acordo com a sistemática estabelecida 

pela lei 11.719/2008, que alterou o artigo 400 do CPP.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

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.: 64648 Nr: 355-72.2016.811.0032

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO EURIPEDES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:18049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que sob a vigência do CPC/73 a manutenção da medida 

cautelar autônoma estava condicionada ao ingresso da ação principal no 

prazo de 30 (trinta) dias, intime-se parte autora para que comprove a 

distribuição do processo, sob pena de revogação da tutela antecipada 

outrora proferida e extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66019 Nr: 876-17.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista de tudo que consta dos autos, promova-se a imedidata designação 

de audiência de conciliação, nos termos da decisão retro (ref.4).

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.: 66020 Nr: 877-02.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BETÂNIA MEIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARCIO SANTIAGO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Promova-se com urgência, designação de audiência de conciliação, nos 

termos da decisão retro.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56810 Nr: 1284-76.2014.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ItauCard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denize Maria De Assuncao

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A, Edney Martins Guilherme - OAB:177.167, FERNANDO LUZ 

PEREIRA - OAB:18473 MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - 

OAB:149.225/SP, Patricia Nantes Marcondes do Amaral de Toledo 

Piza - OAB:98.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, o que faço 

com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.Por 

consectário, REVOGO a liminar anteriormente concedida, determinando a 

imediata devolução do bem e o levantamento de eventuais gravames que 

sob ele recaiam.Condeno a parte autora em custas e honorários 

advocatícios, estes últimos que arbitro no importe de 10 (dez por cento) da 

pretensão econômica da causa.Transitada em julgado, em nada 

requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas, inclusive 

no tocante a eventual constrição judicial efetivada sobre o 

bem.Publique-se.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.: 63486 Nr: 1991-10.2015.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão intentada por BANCO 

VOLKSWAGENS S/A em face de SADI DE LIMA ESTERIS, ambos já 

devidamente qualificados nos autos.

Em petição acostada aos autos à ref. 22, 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.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 15 de junho de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64728 Nr: 376-48.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:OAB/MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão intentada por BANCO 

SANTANDER S/A em face de ANIVALDO BONDESPACHO DUARTE SILVA, 

ambos já devidamente qualificados nos autos.

Em petição acostada aos autos à ref. 29, 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.
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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.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 15 DE JUNHO 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79621 Nr: 317-89.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão intentada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de REURISON BRITO DE 

ALMEIDA, ambos já devidamente qualificados nos autos.

Em petição acostada aos autos à ref. 13, 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.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 15 de junho de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80673 Nr: 885-08.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAFdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão intentada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de JESSELMA APARECIDA 

FELIX DAS NEVES, ambos já devidamente qualificados nos autos.

Em petição acostada aos autos à ref. 07, 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.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 15 de junho de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59142 Nr: 270-23.2015.811.0032

 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: Federação Sindical dos Servidores Públicos de MT - 

FESSP/MT., Benedito Augusto Daltro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE 

JANGADA- MT, ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO 

DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS 

CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E 

PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709, Celso Alves Pinho - OAB:12709/MT, LARISSA MARTINS 

HAUSCHILDT - OAB:21865/O, Luana Magali Sawitzki - OAB:21528
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS CELSO PELEGRINI - 

PROCURADOR DO MUNICIPIO DE JANGADA - OAB:3821/OABMT

 Ante o exposto, forte nos fundamento de fato e de direito alhures, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente writ e, por 

consequência, determino a remessa do presente processo ao juízo 

competente, seja ele uma das Varas do Trabalho que abranja o território 

da Comarca de Jangada/MT.Saliento que, conforme disposto no art. 64, § 

4º do CPC, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo 

incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo 

competente.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providênciasPorto dos Gaúchos, 15 de junho de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72750 Nr: 1243-07.2017.811.0032

 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: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (FESSPEMT), Paulo Cezar de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Jangada, Ederzio de Jesus 

Mendes (prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte nos fundamento de fato e de direito alhures, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente writ e, por 

consequência, determino a remessa do presente processo ao juízo 

competente, seja ele uma das Varas do Trabalho que abranja o território 

da Comarca de Jangada/MT.Saliento que, conforme disposto no art. 64, § 

4º do CPC, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo 

incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo 

competente.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providênciasRosário Oeste/MT, 15 de junho de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70832 Nr: 233-25.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNDMM, GNdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT-8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico que houve determinação de 

emenda a petição inicial, entretato, a intimaçaõ da decisão foi endereçada 

à advogados distinto daquele indicado nos autos, assim, buscnado sanar 

eventual alegação de nulidade, determino a intimação da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias promova a emenda da petição inicial 

conforme decisão anterior.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59677 Nr: 482-44.2015.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pleito de ref. 86, para fim de determinar a expedição de 

precatória ao endereço indiciado, com o fito de promover a busca e 

apreensão do bem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68452 Nr: 2023-78.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CONQUISTA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de ref. 33.

Permaneçam os autos no arquivo provisório pelo prazo máximo de um ano.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71429 Nr: 514-78.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCeFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, estando presentes todos os requisitos necessários à 

concessão do pleito, previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO A 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM descrito na petição inicial. 

Advirta-se ao Oficial de Justiça da necessidade de apreensão dos 

documentos de porte obrigatório e de transferência do bem objeto de 

apreensão.Cite-se a parte Requerida para querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida indicada, acrescida de custas 

processuais e honorários advocatícios, oportunidade na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus e/ou para apresentar contestação em 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia.Por sua vez, para efeito de pagamento 

da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor total do débito.Nomeio como depositário do bem a ser 

apreendido a parte autora na pessoa de um de seu(s) representante (s), 

conforme exposto na exordial.Publique-se. 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.: 74685 Nr: 2217-44.2017.811.0032

 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 Trabalhadores do Ensino Público de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de R.Oeste-MT.,João Antonio 

da Silva Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte nos fundamento de fato e de direito alhures, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente writ e, por 

consequência, determino a remessa do presente processo ao juízo 

competente, seja ele uma das Varas do Trabalho que abranja o território 

da Comarca de Rosário Oeste/MT.Saliento que, conforme disposto no art. 

64, § 4º do CPC, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo 

juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo 

competente.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 
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cautelas de estilo. Às providênciasPorto dos Gaúchos, 15 de junho de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61880 Nr: 1352-89.2015.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joedes Manoel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT, Gilberto Borges da Silva - OAB:OAB/PR 58.647, 

Ioneia Ilda Veroneze - OAB:OAB/MT 9070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido contido da petição de ref. 27.

Desentranhe-se o mandado de busca a apreensão para cumprimento no 

endereço indicado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68949 Nr: 2249-83.2016.811.0032

 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: Creunice Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nelson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Citem-se os pessoalmente os herdeiros conhecidos e não 

representados, por via postal, para que, querendo, se oponham ao 

inventário e partilha dos bens deixados pelo de cujus, no prazo de 15 

(quinze) dias;

2. Citem-se por edital com prazo de 20 (vinte) dias os interessados 

desconhecidos ou em lugar incerto;

3. Intime-se a Fazenda Pública para se manifestar.

4. Intime-se o Ministério Público para intervir no feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80147 Nr: 589-83.2018.811.0032

 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: NJdA, SAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:1992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Dê-se nova vista dos autos ao MPE, conforme solicitado à ref. 09.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78723 Nr: 4384-34.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGP, EDGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - 

OAB:10777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, o que faço com arrimo no art. 300 do 

CPC.Citem-se as partes requeridas para comparecerem a audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria da Vara.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.: 77437 Nr: 3767-74.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HCDSR, HSRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designe-se nova data para audiência de conciliação, expedindo-se nova 

citação para a parte requerida conforme endereço declinado à ref. 34.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-02.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DA SILVA TRIGUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 10 de OUTUBRO de 2018, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-54.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE MARTA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 10 de OUTUBRO de 2018, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-39.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 10 de OUTUBRO de 2018, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-39.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 10 de OUTUBRO de 2018, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-24.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE MARTA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 10 de OUTUBRO 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): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81951 Nr: 1256-40.2017.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUR AUGUSTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL FRANCISCO PEREIRA, MÁRCIA, 

WILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE o autor para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias quanto 

a impugnação do valor da causa, bem como sobre o pedido de remessa 

para a Vara Especializada em Conflitos Agrários de Cuiabá/MT, ante a 

alegação de vultuoso número de pessoas no polo passivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 81951 Nr: 1256-40.2017.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUR AUGUSTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL FRANCISCO PEREIRA, MÁRCIA, 

WILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias 

quanto a impugnação do valor da causa, bem como sobre o pedido de 

remessa para a Vara Especializada em Conflitos Agrários de Cuiabá/MT, 

ante a alegação de vultuoso número de pessoas no polo passivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67151 Nr: 905-09.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA JOAQUINA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu causídico para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se, acerca do resultado do requerimento 

administrativo postulado junto ao INSS (fls.33).

A inércia ensejará extinção desta demanda, por presunção de desistência 

em relação à lide e abandono de causa (CPC, art. 267, III e VIII), frente à 

conjectura do deferimento do pedido, objeto do presente, pela via 

administrativa.

Às providencias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-97.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RODRIGUES SALGADO (REQUERENTE)

ANA DE FATIMA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 20 de junho de 2018 

MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-14.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY PINHEIRO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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, 20 de 

junho de 2018. À(o) Requerido(a) Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 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: 1000543-14.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 446,84 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: 16:10 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

SUELY PINHEIRO DA SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB: 

MT0018870A Endereço: desconhecido REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogado: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB: MT0014992S 

Endereço: XV DE NOVEMBRO, 2029, JARDIM ACLIMAÇÃO, CAMPO 

GRANDE - MS - CEP: 79020-300 DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” 

ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, ou 
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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: 1000543-14.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY PINHEIRO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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, 20 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: SUELY PINHEIRO DA SILVA 

SOUZA Endereço: rua Coronel Arruda Pinto, 146, Centro, 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: 1000543-14.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 446,84 

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: 16:10 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: SUELY PINHEIRO DA SILVA SOUZA 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: RAFAEL 

TERRABUIO MOREIRA OAB: MT0018870A Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERIDA: Advogado: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO OAB: MT0014992S Endereço: XV DE NOVEMBRO, 2029, JARDIM 

ACLIMAÇÃO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79020-300 

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: 1000545-81.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO CUNHA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (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, 20 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: AGUINALDO CUNHA DE 

CARVALHO Endereço: RUA CEL ALFREDO COSTA MARQUES, 81, 

CENTRO, 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: 1000545-81.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 31,89 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: 16:20 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

AGUINALDO CUNHA DE CARVALHO ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB: 

MT0018870A Endereço: desconhecido REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO 

SA 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000005-33.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEATRICIO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de junho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-66.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGO GOMES VIEIRA (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, 20 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: DOMINGO GOMES VIEIRA 

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: 1000546-66.2018.8.11.0053 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: 14:10 , 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: DOMINGO GOMES VIEIRA 

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: 1000547-51.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGO GOMES VIEIRA (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, 20 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: DOMINGO GOMES VIEIRA 

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: 1000547-51.2018.8.11.0053 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: 14:20 , 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: DOMINGO GOMES VIEIRA 

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: 1000548-36.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGO GOMES VIEIRA (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, 20 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: DOMINGO GOMES VIEIRA 

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) 
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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: 1000548-36.2018.8.11.0053 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: 20/07/2018 Hora: 14:30 , 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: DOMINGO GOMES VIEIRA 

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: 1000549-21.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

INALVA APARECIDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 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, 20 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: INALVA APARECIDA DE ARAUJO 

Endereço: Avenida Santo Antonio, 507, desconhecido, 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: 1000549-21.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 309,58 

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: 16:30 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: INALVA APARECIDA DE ARAUJO 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: RAFAEL 

TERRABUIO MOREIRA OAB: MT0018870A Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 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 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: 1000550-06.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGO GOMES VIEIRA (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, 20 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: DOMINGO GOMES VIEIRA 

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: 1000550-06.2018.8.11.0053 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: 20/07/2018 Hora: 14:40 , 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: DOMINGO GOMES VIEIRA 

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 
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Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-88.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGO GOMES VIEIRA (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, 20 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: DOMINGO GOMES VIEIRA 

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: 1000551-88.2018.8.11.0053 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: 20/07/2018 Hora: 14:50 , 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: DOMINGO GOMES VIEIRA 

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: 1000552-73.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DORVINA RODRIGUES 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, 20 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: DORVINA RODRIGUES RIBEIRO 

Endereço: Zona Rural, 43, 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: 1000552-73.2018.8.11.0053 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: 20/07/2018 Hora: 15:00 , 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: DORVINA RODRIGUES 

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: 1000553-58.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CAMPOS DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA OAB - MT23995/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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, 20 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: MILTON CAMPOS DOURADO 

Endereço: ESTRADA RURAL - RDR, MT (AG4), 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: 1000553-58.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 33.790,00 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: 16:40 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: MILTON CAMPOS DOURADO ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA 
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OAB: MT23995/O-O Endereço: desconhecido REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA 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: 1000752-17.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HERNANI PINHEIRO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 20 de junho de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-43.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

REMIR FERREIRA DE MOURA (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, 20 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: REMIR FERREIRA DE MOURA 

Endereço: Zona Rural, 44, 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: 1000554-43.2018.8.11.0053 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: 15:10 , 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: REMIR FERREIRA DE 

MOURA 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: 1000555-28.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DORVINA RODRIGUES 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, 20 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: DORVINA RODRIGUES RIBEIRO 

Endereço: Zona Rural, 43, 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: 1000555-28.2018.8.11.0053 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: 15:20 , 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: DORVINA RODRIGUES 

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 
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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: 1000556-13.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DORVINA RODRIGUES 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, 20 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: DORVINA RODRIGUES RIBEIRO 

Endereço: Zona Rural, 43, 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: 1000556-13.2018.8.11.0053 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: 15:30 , 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: DORVINA RODRIGUES 

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: 1000557-95.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOS REIS 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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 20 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: SEBASTIAO DOS REIS OLIVEIRA 

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: 1000557-95.2018.8.11.0053 

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: 15:40 , 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: SEBASTIAO DOS REIS 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 

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: 1000558-80.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOS REIS 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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 20 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: SEBASTIAO DOS REIS OLIVEIRA 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028021/6/2018 Página 768 de 795



CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000558-80.2018.8.11.0053 

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: 15:50 , 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: SEBASTIAO DOS REIS 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 

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: 1000559-65.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOS REIS 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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 20 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: SEBASTIAO DOS REIS OLIVEIRA 

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: 1000559-65.2018.8.11.0053 

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: 16:00 , 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: SEBASTIAO DOS REIS 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 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 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): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77926 Nr: 1257-67.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAILSON DE SOUZA COMÉRCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT-20853, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65530 Nr: 2112-17.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÍTALO LUIZ RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES CARVALHO, AMBEV S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELLEN MENEZES BARRANCO - 

OAB:15667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Autos nº. 3556-51.2016.811.0039.

Código nº. 74910.

Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte autora, para que se manifeste 

quanto a devolução da correspondência em folha n. 166, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 9809 Nr: 592-08.2004.811.0039
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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): RESIEL JOSÉ DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 AUTOS N° 592-08.2004.811.0039

CÓDIGO 9809

Vistos.

 REDESIGNO a Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o dia 02 de agosto 

de 2018, às 08h30min.

Intime-se o réu RESIEL JOSÉ DE ARAÚJO, seu defensor, o ilustre agente 

ministerial e as testemunhas arroladas pela acusação e da defesa, para 

comparecerem a sessão de instrução e julgamento agendada [art. 431 do 

CPP].

Expeça-se Carta Precatória para intimação das testemunhas e informantes 

que residem fora desta Comarca, as quais deverão comparecer na data 

designada no Plenário do Tribunal do Júri desta Comarca.

Providencie-se o relatório do processo, instruindo-o com cópia da decisão 

de pronúncia, com o intuito de formar 07 (sete) expedientes para serem 

distribuídos aos jurados quando da realização da sessão de julgamento, 

na forma do que dispõe o art. 472, parágrafo único do CPP.

 Oficie-se a polícia militar requisitando reforço no policiamento.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20808 Nr: 972-55.2009.811.0039

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUINO MOREIRA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MAIA CASTELO BRANCO 

FERREIRA - OAB:23532, DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - 

OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 Autos nº: 972-55.2009.811.0039.

Código nº: 20808

Vistos.

Trata-se de Ação Monitória.

Citado o requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte.

Em folha nº. 218-219 houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de 

numerários e valores encontrados em conta bancária para a satisfação do 

crédito do Exequente.

Informou o exequente tratar-se do valor de R$ 50.506,54 (cinquenta mil, 

quinhentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos), título que executa 

no presente momento.

 O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao 

valor executado, para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando 

que se torne inócua.

 Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e penhora 

on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o 

princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC”. 

(Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008.

Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado 

(241.649.331-00) no valor de R$ 50.506,54 (cinquenta mil, quinhentos e 

seis reais e cinquenta e quatro centavos).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 13/04/2018 e, em resposta obtida em 13/04/2018 

(conforme documento em anexo) o executado possuía saldo insuficiente, 

motivo pelo qual houve o bloqueio parcial da ordem.

Determino a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após a manifestação, caso não haja acolhimento de 

nenhuma alegação de erro/excesso na ordem, conclusos para 

transferência do valor para a conta única e determinação de expedição de 

levantamento dos valores.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50354 Nr: 178-29.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEORALÍCIO ARVELINO DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT 14.848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 178-29.2012.811.0039.

Código nº. 50354.

Vistos.

Intime-se a parte autora, para que se manifeste sobre ofício de fl. 156 no 

prazo legal de 15 (quize) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25394 Nr: 1013-51.2011.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8002, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041

 Autos nº. 1013-51.2011.811.0039.

Código nº. 25394.

Vistos.

Intimem-se, novamente, o Réu para que efetue o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, no prazo 

de 30 (trinta) dias.

Transcorrido mencionado prazo sem o recolhimento das custas, 

REMETAM-SE cópias do cálculo e da guia de recolhimento à Fazenda 

Pública Estadual, para os fins de mister.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25393 Nr: 1012-66.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1012-66.2011.811.0039.

CÓDIGO 25393.

Vistos.

 Oficie-se ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 30 
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(trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da parte 

autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão ou 

justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 7906 Nr: 592-42.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR ANTÔNIO LEMES, EDMAR ANTÔNIO 

LEMES & CIA - ME, MARIA DE FÁTIMA LUGATTI, ELESSANDRO JOSÉ 

LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 Autos nº. 592-42.2003.811.0039.

Código nº. 7906.

Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21212 Nr: 1406-44.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERT ANTHONY NEDERLOF, LOURIVAL LOPPNOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAUKE DOUWE DIJKSTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, DAIANY ALLERSDORFER - OAB:MT-17655, LEONARDO 

MENDES VILAS BÔAS - OAB:10121 OAB/MT, LUCIANA RICCI 

SALOMONI - OAB:18474/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MARTINS DE 

HOLANDA - OAB:5794/PI, CARLA HELENA GRINGS - OAB:8361, SILVIO 

JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996, VALDEMAR JOSÉ 

KOPROVSKI - OAB:PI 3.725-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR 

A RETIRADA DA CARTA PRECATORIA PARA DISTRIBUIÇAO NO JUIZO 

DEPRECANTE, POSTERIORMENTE APRESENTAR COMPROVANTE DE 

DISTRIBUIÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81383 Nr: 3097-15.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVAIL DO CARMO ROCHA, MATEUS DOS 

SANTOS VALERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 AUTOS Nº 3097-15.2017.811.0039

CÓDIGO 81383

Vistos.

 Tendo em vista a ausência de Defensor(a) Público(a) nesta Comarca e a 

manifestação de ref. 117, nomeio o douto advogado Dr. WAGNER RICCI 

DA SILVA, OAB/MT 21.379, militante nesta Cidade e Comarca, o qual 

deverá ser intimado desta nomeação para patrocinar a Defesa do réu 

MATEUS DOS SANTOS VALERO, apresentando os Memoriais Finais, no 

prazo legal.

Desde já, diante dos trabalhos desempenhados, e por força do provimento 

09/2007/ CGJ/MT e levando em consideração o momento processual em 

questão arbitro a titulo de honorários advocatícios 01 (um) URH, a ser 

pago pelo Estado de Mato Grosso, Expeça-se certidão em favor do 

referido causídico, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, conclusos para prolação da sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84927 Nr: 137-52.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLLON BRUNO ELIAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 AUTOS Nº 137-52.2018.811.0039

CÓDIGO 84927

Vistos.

 Tendo em vista a manifestação de ref. 126, nomeio o douto advogado Dr. 

PAULO GUILHERME DA SILVA, OAB/MT 2.994, militante nesta Cidade e 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação para patrocinar a 

Defesa do réu MARLLON BRUNO ELIAS VIEIRA, apresentando os 

Memoriais Finais, no prazo legal.

Desde já, diante dos trabalhos desempenhados, e por força do provimento 

09/2007/ CGJ/MT e levando em consideração o momento processual em 

questão arbitro a titulo de honorários advocatícios 01 (um) URH, a ser 

pago pelo Estado de Mato Grosso, Expeça-se certidão em favor do 

referido causídico, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, conclusos para prolação da sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82348 Nr: 3623-79.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU DA SILVA DE OLIVEIRA, JEOVANI 

DIAS FERREIRA, JHONATN LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566, RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - OAB:18387

 AUTOS Nº 3623-79.2017.811.0039

CÓDIGO 82348

Vistos.

 Tendo em vista a manifestação de ref. 148, nomeio o douto advogado Dr. 

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA, OAB/MT 18.387, militante nesta Cidade e 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação para patrocinar a 

Defesa dos réus JEOVANI DIAS FERREIRA E JHONATN LEITE DA SILVA, 

apresentando os Memoriais Finais, no prazo legal.

Desde já, diante dos trabalhos desempenhados, e por força do provimento 

09/2007/ CGJ/MT e levando em consideração o momento processual em 

questão arbitro a titulo de honorários advocatícios 01 (um) URH, a ser 

pago pelo Estado de Mato Grosso, Expeça-se certidão em favor do 

referido causídico, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

No mais, intime-se a Defesa do réu ELIZEU DA SILVA DE OLIVEIRA (Dr. 
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Juliano Duarte Prioto) para que também apresente os Memoriais Finais, no 

prazo legal.

Após, conclusos para prolação da sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88383 Nr: 1811-65.2018.811.0039

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLÍCIA JUDICIARIA CIVIL DE S. J. 

DOS Q. MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA BRITO DOS SANTOS, RONALDO 

MOURA GARCIA, NEMÉZIO CARLOS PANIAGUA, LUCAS CRISTÓVÃO 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 AUTOS Nº 1811-65.2018.811.0039CÓDIGO 88383Vistos.Trata-se de 

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA, formulado pela 

Defesa do indiciado RONALDO MOURA GARCIA, em manifestação de ref. 

20, sob o argumento de que é pessoa idônea e ausência de justa causa 

para a manutenção da decretação da prisão temporária.deliberação ou 

quando não mais se fizer necessária.Ciência ao Ministério Público e à 

Defesa. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de junho de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77424 Nr: 1024-70.2017.811.0039

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 DELIBERAÇÃO:

 Vistos.

Tendo em vista que a audiência de apresentação ocorreu na data 02 de 

abril de 2018, na comarca de Cáceres, local onde o menor encontra-se 

internado; considerando a ausência de Defensoria Pública nesta comarca, 

nomeio Dr. Wagner Ricci da Silva OAB nº 21.379, para patrocinar os 

interesses do menor devendo apresentar DEFESA PRÉVIA com rol de 

testemunhas no prazo de 03 (três) dias, com fulcro no artigo 186 §3º do 

ECA.

 Por oportuno, designo AUDIÊNCIA EM CONTINUAÇÃO para a data 12 de 

setembro de 2018, às 14h e 00min (quatorze horas), DEVENDO A 

SECRETARIA INTIMAR AS TESTEMUNHAS arroladas pelo Ministério Público 

e a defesa (na representação e defesa prévia).

 Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, 

Gustavo de Oliveira Rosales, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro

 Promotor(a) de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85705 Nr: 468-34.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 Código 85705.

Vistos.

 Tendo em vista o teor da certidão de ref. 19, nomeio o douto advogado Dr. 

Wagner Ricci da Silva, OAB/MT 21379, militante nesta Cidade e Comarca, o 

qual deverá ser intimado desta nomeação, para patrocinar a defesa do réu 

PAULO ROBERTO DE LIMA nestes autos.

Intime-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84399 Nr: 4608-48.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GARCIA RIBEIRO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANA VALERIA MENDES 

ALVES - OAB:20.246

 AUTOS Nº 4608-48.2017.811.0039

CÓDIGO 84399

Vistos.

 Tendo em vista a ausência de Defensor(a) Público(a) nesta Comarca, 

conforme manifestação de ref. 64, nomeio a douta advogada Dra. JEANA 

VALÉRIA MENDES ALVES, OAB/MT 20.246-0, militante nesta Cidade e 

Comarca, a qual deverá ser intimada desta nomeação para patrocinar a 

Defesa do réu DANIEL GARCIA RIBEIRO, apresentando os Memoriais 

Finais, no prazo legal.

Desde já, diante dos trabalhos desempenhados, e por força do provimento 

09/2007/ CGJ/MT e levando em consideração o momento processual em 

questão arbitro a titulo de honorários advocatícios 01 (um) URH, a ser 

pago pelo Estado de Mato Grosso, Expeça-se certidão em favor da 

referida causídica, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, conclusos para prolação da sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62667 Nr: 1085-96.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDM, JGDS, EVLJ, WCDB, SEDSJ, AFF, SM, 

LCCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, 

ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ NETO - OAB:MT-9.869, JULIANO 

DUARTE PRIOTO - OAB:MT 18566

 AUTOS Nº 1085-96.2015.811.0039

CÓDIGO 62667

Vistos.

 Tendo em vista o teor da manifestação de ref. 428, nomeio o douto 

advogado Dr. ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ, OAB/MT 9869, militante nesta 

Cidade e Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação para 

patrocinar a defesa dos réus AILTON CARLOS DE MELO e SOBIO ELIAS 

DA SILVA JÚNIOR nestes autos.

Desde já, diante dos trabalhos desempenhados, e por força do provimento 

09/2007/ CGJ/MT e levando em consideração o momento processual em 

questão arbitro a titulo de honorários advocatícios 02 (dois) URH, a ser 

pago pelo Estado de Mato Grosso, Expeça-se certidão em favor do 

referido causídico, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85179 Nr: 230-15.2018.811.0039

 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: ANTÔNIA DA COSTA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 
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OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Vistos.ANTÔNIA DA COSTA .Fundamento e decido.Inexistindo 

prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que 

exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e 

passivo da demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer 

uso da presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com o arts. 3.º 

e 319 do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em 

ausência dos pressupostos processuais, inexistindo nulidades a serem 

declaradas ou irregularidades para sanar-se.Fixo como questão 

controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, por consectário, se 

esta de fato exerceu tais atividades.Desta forma, declaro o feito saneado, 

remetendo–o à fase instrutória.No que tange à prova testemunhal cabível 

ao caso em voga eis porque a defiro.Assim, designo para tanto audiência 

de instrução e julgamento para o dia 09 outubro de 2018, às 13h00min. 

Cientifique-se as partes que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a decisão 

torna-se estável [art. 357,§1º, CPC].Intimem-se as partes, que estas detêm 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentar rol testemunhal 

devendo ser observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena 

de preclusão. Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].Na 

impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses 

legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial. Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 18 de junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87759 Nr: 1506-81.2018.811.0039

 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: LIMA & COLARINO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTD SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA DORNELLES DE LIMA - 

OAB:23569/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, RECEBO a petição inicial com seus documentos e designo 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO anteriormente designada para a data mais 

próxima disponível na pauta, qual seja 12 de julho de 2018, às 17h 00 

min.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.Ademais, 

o autor pleiteou a concessão da tutela de urgência que 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 imposição de restrição ao crédito do autor em tal cenário 

Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera parte, a fim de 

DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte Requerente dos bancos de 

dados dos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e demais 

congêneres), referente à inclusão procedida pela requerida, até o término 

da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo. Oficie-se ao SPC e 

SERASA, notificando-os ainda que tenham o prazo de 15 (quinze) dias 

para encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo cumprimento da 

presente decisão.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência. São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de junho de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87186 Nr: 1232-20.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO BEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO MARCOS LTDA - Em Recuperação 

Judicial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FALCÃO RODRIGUES - 

OAB:RO - 616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1232-20.2018.811.0039

CÓDIGO 87186

Vistos.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 27 de setembro de 2018, às 13h 30min., para realização do 

ato deprecado.

 Comunique-se o Juízo Deprecante a distribuição desta, com os dados 

para futuros pedidos de informações, bem como informe acerca da 

designação da audiência.

Intimem-se a testemunha.

Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de abril 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.: 74827 Nr: 2253-84.2013.811.0078

 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 ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREOSVALDO RAMALHO SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de petição acostada às fls. 68 em que a parte autora pleiteia a 

penhora online via BACENJUD, bem como a consulta ao INFOJUD.

DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras. 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, servindo como termo o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD 

que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado, nos termo do artigo 841 do CPC.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Indefiro, por ora, o pedido de consulta ao sistema INFOJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70654 Nr: 203-22.2012.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOTORY DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA LONDRINA LTDA, HORÁCIO 

CARDOSO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO QUARESMA 

CASTRO - OAB:13085-A

 Vistos etc.

Trata-se de execução promovida por AOTORY DA SILVA SOUZA em face 

de CEREALISTA LONDRINA LTDA (CNPJ/MF 02.705875/0001-14).

O exequente formulou pedido de penhora online (fl. 316).

Posto isso, DEFIRO a penhora online em nome dos sócios da empresa 

executada HORÁCIO CARDOSO DA SILVA (CPF 442.398.529-53) e 

RAQUEL MOCHI SANTANA CARDOSO (CPF 204.744.402-06) no valor 

atualizado da execução (R$ 1.748,28) e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, defiro o pedido de levantamento do valor bloqueado nos autos (R$ 

163,20). Expeça-se o competente alvará para transferência da quantia na 

conta informada na fl. 316v.

Proceda a secretaria a atualização dos advogados constituídos conforme 

fls. 316v para futuras intimações.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 40885 Nr: 852-21.2011.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 Vistos etc.

Trata-se de execução promovida pela CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DE MATO GROSSO - CRMT em face de EULINDA MARIA 

ALVES RODRIGUES (CPF 559.469.091-34).

A exequente formulou pedido de penhora online (flS. 57, 58, 59).

Posto isso, DEFIRO a penhora online em nome da empresa executada e 

seu corresponsável EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES (CPF 

559.469.091-34), no valor atualizado da execução (R$ 1.905,77) e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 41238 Nr: 1207-31.2011.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA TERESINHA HONAISER 

LAZZAROTTO, ANGELO VALMOR LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 Posto isso, DEFIRO a penhora online em nome dos executados FATIMA 

TEREZINHA HONOISER LAZZAROTTO (CPF 637.235.149-87) e ANGELO 

VALMOR LAZZAROTTO (CPF 492.210.789-49), no valor atualizado da 

execução (R$ 141.457,36) e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no Gabinete até 

que se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 33507 Nr: 856-63.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ROBERTO DRIEMEYER, ERCÍLIA JUSARA 

JARDIM DRIEMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL FERNANDO EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial de 

penhora, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo 

positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do 

Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado, nos termo do artigo 841 do CPC.

 Outrossim, DEFIRO a busca pelo sistema RENAJUD, com a finalidade de 

averiguar a existência de veículos automotores em nome dos executados 

e, em caso positivo, DETERMINO o bloqueio imediato.

 Mantenho os autos em gabinete até que se obtenham os resultados do 

sistema informatizado. Sendo negativa a diligência do RENAJUD, 

manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento, no prazo de 05 

dias.

 Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 27202 Nr: 986-58.2005.811.0078

 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: BASEI & BASEI LTDA - ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO TSUKASSA 

DE MAEDA - OAB:PR 20.912

 Vistos etc.

Considerando o lapso temporal da tentativa anterior de constrição, e tendo 

em vista que o art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial de penhora, 

DEFIRO a penhora online conforme memória de cálculo de fls.252 e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão em Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado, nos termo do artigo 841 do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77444 Nr: 1603-03.2014.811.0078

 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): ADEMILTON DE SOUZA PINTO ME, ADEMILTON 

DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução promovida pelo BANCO BRADESCO S/A em face de 

ADEMILTON DE SOUZA PINTO – ME (CNPJ 11.370.185/0001-42) e 

ADEMILTON DE SOUZA PINTO (CPF 415.069.011-15).

O exequente formulou pedido de penhora online (flS. 75, 76, 77), 

informando que a parte executada descumpriu o acordo homologado (fls. 

56,57).

Posto isso, DEFIRO a penhora online em nome dos executados 

ADEMILTON DE SOUZA PINTO – ME (CNPJ 11.370.185/0001-42) e 

ADEMILTON DE SOUZA PINTO (CPF 415.069.011-15), no valor atualizado 

da execução (R$ 49.176,06) e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão 

o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Proceda a secretaria a atualização dos advogados constituídos conforme 

fl. 76 para futuras intimações.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 34336 Nr: 1671-60.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUCE DE OLIVEIRA - ME, MARILUCE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em 

face de MARILUCE DE SILVA-ME (CNPJ 04.777.984/0001-72).

A exequente formulou pedido de penhora online (fl. 46).

Posto isso, DEFIRO a penhora online em nome dos executados MARILUCE 

DE SILVA-ME (CNPJ 04.777.984/0001-72), no valor atualizado da 

execução (R$ 2.590,32) e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38711 Nr: 1003-21.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAR RUBER LOCH - ME, WAR RUBER LOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em 

face de WAR RUBER LOCH-ME (CNPJ 02.475.501/0001-50).

A exequente formulou pedido de penhora online (fl. 41).

Posto isso, DEFIRO a penhora online em nome dos executados WAR 

RUBER LOCH-ME (CNPJ 02.475.501/0001-50), no valor atualizado da 

execução (R$ 2.805,56) e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.
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Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74065 Nr: 1587-83.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO ALOISIO WEBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em 

face de INACIO ALOISIO WEBLER (CPF 814.360.251-68).

A exequente formulou pedido de penhora online (fl. 23).

Posto isso, DEFIRO a penhora online em nome do executado INACIO 

ALOISIO WEBLER (CPF 814.360.251-68) no valor atualizado da execução 

(R$ 18.058,51) e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 34490 Nr: 1836-10.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES JUNIOR & MORCH GONÇALVES 

LTDA - ME, EFIGÊNIA MARIA MORCH GONÇALVES, WALTER MORCH 

GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em 

face de GONÇALVES JUNIOR & MORCH GONÇALVES LTDA (CNPJ 

04.498.489/0001-24).

A exequente formulou pedido de penhora online (fl. 316).

Posto isso, DEFIRO a penhora online em nome da executada EFIGGENIA 

MARIA MORCH GONÇALVES (CPF 198.207.479-53) no valor atualizado da 

execução (R$ 16.035,98) e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, DEFIRO o pedido de citação do executado WALTER MORCH 

GONÇALVES JUNIOR por meio de Oficial de Justiça. Expeça-se o 

mandado de citação no endereço informado na fl. 47v.

DEFIRO ainda o pedido de citação da empresa GONÇALVES JUNIOR & 

MORCH GONÇALVES LTDA por edital, tendo em vista que a parte 

exequente comprovou não conseguir localizar o atual endereço.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38506 Nr: 798-89.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SQUILLACE - 

OAB:163557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução promovida pela Agência Nacional de 

Telecomunicações-Anatel em face de Weder Aparecido da Silva (CPF 

85157570104).

A exequente formulou pedido de penhora online (fl. 35-36).

Posto isso, DEFIRO a penhora online em nome do executado Weder 

Aparecido da Silva (CPF 85157570104). no valor atualizado da execução 

(R$ 4.056,56) e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, DEFIRO o pedido de citação do executado Weder Aparecido da 

Silva por meio de Oficial de Justiça. Expeça-se o mandado de citação no 

endereço informado na fl. 36v.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75682 Nr: 542-10.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FERNANDES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Trata-se de execução promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em 

face de CARLOS FERNANDES DE SOUSA (CPF 346.143.893-68).

O exequente formulou pedido de penhora online (fl. 30).

Posto isso, DEFIRO a penhora online em nome do executado CARLOS 

FERNANDES DE SOUSA (CPF 346.143.893-68), no valor atualizado da 

execução (R$ 2.495,93) e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 28719 Nr: 134-97.2006.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFÉRTIL AMAZONIA LTDA, ALEX SANDER 

MEDEIROS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Mendes Dos Reis Neto 

- OAB:126113/SP

 Vistos etc.

Trata-se de execução promovida pela UNIÃO (PROCURADORIA DA 

FAZENDA NACIONAL) em face de PROFÉRTIL AMAZONIA LTDA (CNPJ 

02950753/0001-93).

A exequente formulou pedido de penhora online (fl. 77).

Posto isso, DEFIRO a penhora online em nome da empresa executada e 

seu corresponsável ALEX SANDER MEDEIROS DE SOUZA (CPF 

129.268.038-50), no valor atualizado da execução (R$ 21.511,59) e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72948 Nr: 529-45.2013.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉRICO DAL PONT, LUCAS SCHEFFER DAL PONT, 

FLAVIA CALGARO DAL PONT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT, 

MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT 14.687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:MT/3.162

 Vistos etc.

Tendo em vista que o art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial de 

penhora, DEFIRO a penhora online conforme memória de cálculo de fls.150 

e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento 

de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado, nos termo do artigo 841 do CPC.

Sendo inexitoso o bloqueio, intime-se a exequente para requerer o que de 

direito, no prazo legal.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38084 Nr: 375-32.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. XAVIER COSTA - ME, REGINA CELIA 

XAVIER COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em 

face de R C XAVIER COSTA (CNPJ 04.406.693/0001-78) e REGINA CELIA 

XAVIER COSTA (CPF 015.251.557-76).

O exequente formulou pedido de penhora online (fl. 37).

Posto isso, DEFIRO a penhora online em nome da executada REGINA 

CELIA XAVIER COSTA (CPF 015.251.557-76), no valor atualizado da 

execução (R$ 12.865,33) e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37552 Nr: 2371-02.2009.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMAM MALAQUIAS & CIA LTDA -ME, MARCOLINO 

SILVA MALAQUIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES FIN & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Carpine Favini - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730

 Vistos etc.

Trata-se de petições acostadas às fls. 272/273 e 274, respectivamente, 

em que a parte exequente pleiteia a penhora online via BACENJUD e 

redirecionamento do cumprimento de sentença para os sócios.

DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras. 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, servindo como termo o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD 

que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado, nos termo do artigo 841 do CPC.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 No que se refere ao pedido de redirecionamento da 

execução/desconsideração da personalidade jurídica, deixo de apreciá-lo 

uma vez que não foi utilizado o meio processual adequado para 

demonstração dos requisitos necessários a tanto.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73320 Nr: 885-40.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VECAM - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA, ELISEU CAMPIDELLI, SÔNIA ÍRIS MOCATO, EDILEUZA 

CAMPIDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em 

face de VECAM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA (CNPJ 

01.927.103/0001-64).

A exequente formulou pedido de penhora online (fl. 31).

Posto isso, DEFIRO a penhora online em nome dos executados VECAM 

MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA (CNPJ 

01.927.103/0001-64), no valor atualizado da execução (R$ 6.205,94) e, 

nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77591 Nr: 1709-62.2014.811.0078

 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: JANDREI LEANDRO HECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE HECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

manifestar-se nos autos acerca do ofícío de fls. 262 a 264 no prazo de 05 

(cinco) dias, retificando as últimas declarações de forma detalhada, 

conforme r. decisão de fls. 256.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76746 Nr: 1163-07.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BEPPLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO-DETRAN, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos nos termos do artigo 1.210 da CNGC, para intimar a 

parte autora para o preparo e distribuição da Carta Precatória expedida 

nos autos junto ao Juízo Deprecado, no prazo de 10(dez) dias, ficando 

desde já intimado a comprovar sua distribuição no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 1.210, § 2º da CNGC.

CNGC – Art. 1.210. Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

§ 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado

de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante.

§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72350 Nr: 1895-56.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA AGRÍCOLA - RSP AGROPECUÁRIA 

LTDA, CLAITON DA SILVA PEREIRA, CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, 

APARECIDO DE LIRA RAMOS, EUGENIO SGOBI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de petição acostada às fls. 78 requerendo a citação 

por edital dos executados ainda não citados, penhora online via 

BACENJUD, restrição de veículos e expedição de Ofícios as Cooperativas 

de crédito.Pois bem. Diante das disposições contidas no art. 513, §2º,IV 

do CPC, vislumbrando que estão presentes os requisitos do art. 256 do 

mesmo diploma legal, DEFIRO o pedido de citação por edital.CITEM-SE os 

executados EUGÊNIO SGOBI NETO e CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR 
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por EDITAL pelo prazo de 30 (trinta) dias.Certificado o decurso de prazo 

do edital, voltem os autos conclusos para deliberação. Com efeito, DEFIRO 

a penhora online no valor apresentado na CDA de fls. 79 e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os 

autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73095 Nr: 667-12.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PEÇAS SAPEZAL LTDA - ME - 

COOPEZAL, MARIA HELENA DOS SANTOS MORATELLI, MOACIR 

MORATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de petição acostada às fls. 63 requerendo a penhora online via 

BACENJUD e restrição de veículos via RENAJUD em nome dos 

executados.

Com efeito, DEFIRO a penhora online no valor apresentado na CDA de fls. 

64/65 e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados nos termos do artigo 854 § 3º do CPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

DEFIRO o pedido de penhora via RENAJUD de veículos em nome dos 

executados, desde que os mesmos não possuam restrições já inseridas.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, 25/01/2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11670 Nr: 410-07.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Niehues Sôffa, Romy Schneider 

Carvalho, Evaldo Gener Rodrigues da Silva, Antonio de Pádua Almeida 

Filho, Pedro Paulo Pereira Correia, Alexander de Melo Alves, Aline 

Treuherz, Marcia Aparecida Correia, Angela Cristina Ibanez, Juliano da 

Silva Cabral, Kait Angel Leão, Elinez da Silva Prachedes, Iraína Aparecida 

Leonel Souto, Maria Lúcia Ferreira Lidório Couto, Paulo Rogério Riva, 

Iracema Freese Rossi, Rita de Cassia Riva, Rodrigo Basílio de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felício Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470/MT, José Cláudio Basílio - OAB:OAB/MS - 14.51, Luiz 

Carlos Carrassa - OAB:4.223-B-MT, Nicodemo Sarubbi Filho - 

OAB:2159/MS, Vicente Sarubbi - OAB:594/MS, WEVERTON PEREIRA 

RUPOLO - OAB:19738/O

 Vistos em correição.

I – Considerando que as buscas postuladas pelo Parquet já foram 

realizadas (fls. 817/820), defiro o pedido formulado em manifestação de 

fls. 1.109, nos termos do art. 246, IV, do CPC/2015.

 II – Sendo assim, CITEM-SE os requeridos ALEXSANDER DE MELO e 

MÁRCIA APARECIDA CORREIA, pelo prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, 

do CPC/2015), constando os termos da decisão que recebeu a inicial (fls. 

773/780);

III – Uma vez transcorrido o prazo legal, e quedando-se inertes os 

requeridos, fica desde já NOMEADO como CURADOR ESPECIAL de 

ALEXSANDER DE MELO e MÁRCIA APARECIDA CORREIA, o D. Causídico 

Dr. ABRAÃO LINCON DE LAET, ocasião em que deverá o mesmo ser 

intimado da presente nomeação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22031 Nr: 152-89.2014.811.0094

 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: Valdir Rovari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Politécnica do Noroeste Ltda., 

Francisca Francineide Lopes Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rogério Mendes - 

OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação no 

prazo legal, sob pena de preclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20665 Nr: 27-58.2013.811.0094

 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): Oi S/A

 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.

INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, esclareça a divergência dos valores pleiteados às fls. 40, que 

embasou a penhora de fls. 54/56, com os valores informados às fls. 

71/72.

Ultimada a aludida providência, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20162 Nr: 453-07.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irenio da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 Vistos em correição.

Certificada a tempestividade à fl. 328, recebo o recurso de apelação 

ofertado pela defesa nos seus legais e jurídicos efeitos.

Intime-se o Ministério Público para, no prazo de 08 (oito) dias, também 

arrazoar (art. 600 do CPP).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 
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Mato Grosso.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3409 Nr: 286-34.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos registrados sob n.º 

286-34.2005.811.0094, código 3409.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença, sendo 

julgado procedente os embargos opostos pela parte executada e, 

homologado seus cálculos apresentados nos autos.

Após, foi determinada a expedição de RPV, que consta acostada às fls. 

106.

O executado comunicou às fls. 110 a quitação da referida RPV.

Às fls. 118 o exequente pugna pelo prosseguimento da execução, sendo 

o executado devidamente intimado de tal pedido, tendo se manifestado às 

fls. 116, reiterando a informação de pagamento da RPV.

Por fim, instado, o exequente nada manifestou quanto a informação de 

quitação, conforme certificado às fls. 120.

É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente (fls. 106), havendo notícias que o pagamento 

foi efetivado e transferido para a conta do credor (fls. 110), e nada sendo 

postulado nos presentes autos, muito embora a parte exequente tenha 

sido regularmente intimada (fls. 120), tem-se como imperioso o 

reconhecimento de extinção do feito pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença proposto em face da UNIÃO, nos termos do que 

dispõe o art. 924, II, do CPC/15.

 4. Disposições Finais

Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes 

de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29631 Nr: 1866-79.2017.811.0094

 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: Mariuza Conceição Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerida para que, ciente do laudo pericial juntado às 

fls. 91, se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

Após, tornem os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8603 Nr: 242-10.2008.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para que, ciente da manifestação de fls. 

170/verso, se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão.

Após, tornem os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24588 Nr: 6-77.2016.811.0094

 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: Lázaro Medrado de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - 

OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Compulsando atentamente os autos, verifico à fl. 95/verso a parte 

executada concordou com os valores contidos na planilha que embasa a 

presente execução, motivo pelo qual homologo o cálculo dos valores 

apresentados pelo exequente às fls. 93.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno 

Valor-RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com os cálculos homologados.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a ultima atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo à 

exequente.

Intime-se a exequente, na pessoa de seu advogado, para que traga aos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, os dados bancários necessários para 

expedição das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25357 Nr: 477-93.2016.811.0094

 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: FHdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 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:

 “Ex positis”, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente Ação de Concessão de Auxílio-doença e/ou Aposentadoria por 

Invalidez, proposta por Fábio Henrique da Silva em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), sendo assim, REVOGO a decisão 

interlocutória de fls. 30/33 e, declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.4.Providências FinaisCom espeque no art. 85, §2º do CPC/15, 

CONDENO a parte requerente em custas e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

que FIXO em 10%, calculado com base no valor da causa. No entanto, em 

face da gratuidade deferida nos autos, resta suspensa a exigibilidade de 

tais verbas, e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da presente sentença, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, 

do CPC/15.OFICIE-SE o INSS, comunicando a REVOGAÇÃO da medida 

liminar de fls. 30/33.INTIME-SE a parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na 

pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso e o INSS. Uma vez precluso o prazo recursal, não havendo 

requerimentos pendentes de apreciação, certifique-se o transito em 

julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11205 Nr: 827-91.2010.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rogério Riva, Jorge Luiz Miraglia Jaudy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, Paulo 

Rogério Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6.735/MT, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gouvêa de 

Vasconcellos - OAB:9023, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6.735/MT, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A

 Vistos em correição.

Antes de deliberar o pleito de liberação de valores, CUMPRA-SE 

integralmente a decisão de fls. 204, sendo assim, INTIME-SE o executado 

para, querendo, opor embargos no prazo legal.

Ultrapassado o prazo para defesa, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22029 Nr: 150-22.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Alves de Souza Rovari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Politécnica do Noroeste Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rogério Mendes - 

OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selma Pinto de Arruda 

Guimarães - OAB:MT/3.749, Thiago D Heronville Pires - OAB:134511, 

Waléria Macedo Zago Dias - OAB:OAB/PA 16.616-B

 Vistos em correição.

Abram-se vista do presente feito às partes para, no prazo legal, 

apresentarem memoriais finais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3002 Nr: 645-81.2005.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Luiz Lemanski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sequóia Administração e Empreendimentos 

Ltda, Volnei Celuppi, Adair Bressan, Ivone Camatti Celuppi, Sandra Maria 

Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Maurício Barbosa 

Pavão - OAB:OAB/SP 128.175

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte requerente, na pessoa 

de seu advogado, para manifestar acerca dos documentos juntados ás 

fls. 799/807, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25840 Nr: 834-73.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. M. Madeiras Ltda, Iraci Isotton, Waldemar 

Isotton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte executada, na 

pessoa de seus advogados, para informar os dados bancários da conta 

corrente, para expedição de alvará judicial para liberação dos valores 

bloqueados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25840 Nr: 834-73.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. M. Madeiras Ltda, Iraci Isotton, Waldemar 

Isotton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL.

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 às fls. 47 

pela parte exequente, somada a informação de fls. 38/41.

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 a LIBERAÇÃO da penhora de fls. 37, com a 

expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados nestes 

autos em favor da parte executada.

Após, arquive-se.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31379 Nr: 748-34.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnilson Ferreira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos.

Devidamente citado (fl. 75), o acusado, por intermédio de Defensor dativo, 

apresentou resposta à acusação (fls. 77/80), arrolando as mesmas 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de julho de 

2018, às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem à 

audiência ora designada.

 Expeça-se carta precatória à Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, 

objetivando a intimação do acusado, acerca da data e horário da audiência 
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acima designada.

Oficie-se requisitando o recambiamento do acusado.

 Requisitem-se os policias que foram arrolados como testemunhas, para 

comparecerem à audiência instrutória.

 Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas, que 

porventura residem em comarca diversa.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7181 Nr: 116-28.2006.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.P RIVA E CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:57089/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos em correição.

I – Recurso de apelação, proposto 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 à Superior Instância..

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7794 Nr: 43-22.2007.811.0094

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiane Aparecida Baesso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel - Credi Fácil, Valdemir José Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470/MT, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 Vistos em correição.

I - Defiro o pedido de busca de endereço do executado VALDEMIR JOSÉ 

DOBRI, nos termos do artigo 319, § 1º do CPC, mediante utilização do 

sitema BACENJUD;

II - Junte-se aos autos cópia da consulta e, aportando novos endereços, 

expeça-se carta precatória com a finalidade descrita no item II da decisão 

de fls. 159;

III - Caso contrário, não sendo obtido novo endereço, certifique-se e 

intime-se a parte exequente para que, ciente do resultado, se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 5868 Nr: 907-31.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. R. V. Mazzaro - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antenor Fontoura & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INDEFIRO o postulado de fls. 155/156, eis que, não restaram esgotados os 

meios de localização do sócio da empresa executada, nem mesmo 

constando nos autos informações que este se encontra em local incerto 

ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, do CPC/15, não há que se 

falar em acolhimento da pretendida citação editalícia.

Assim, antes de deferir o pedido de intimação por edital pleiteada pela 

parte exequente, determino seja realizada busca de endereços via 

BACENJUD com a consequente expedição de citação nos endereços 

alavancados.

 Para tanto, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, DECLINE nos autos o número do CPF do sócio da empresa 

executada, Sr. Antenor Fontoura, para fins de viabilizar a consulta alhures 

deferida, sob pena de extinção e arquivamento do presente feito.

Após, ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

exequente, certifique e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63456 Nr: 1315-23.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA BODANESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albari Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RODRIGO PAIVA DE 

AZEVEDO - OAB:PR/36.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Com o comprovante juntado aos autos, dê-se o devido 

cumprimento, servindo a presente de mandado e ao final alcançada a 

finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, com as cautelas 

legais, devolva a origem. Atentando ainda que, se o Sr(a). Oficial(a) 

certificar que o intimando possui domicílio certo noutra Comarca, ante a 

natureza itinerante da deprecata, encaminhe-se e informe a origem. Nada 

mais. É o que tenho a impulsionar. Não havendo manifestação no prazo de 

30 dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63642 Nr: 1433-96.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR ROBERTO TIRLONI, RAYF ROBERTO 

TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 
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encontra. Com o comprovante juntado aos autos, dê-se o devido 

cumprimento, servindo a presente de mandado e ao final alcançada a 

finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, com as cautelas 

legais, devolva a origem. Atentando ainda que, se o Sr(a). Oficial(a) 

certificar que o intimando possui domicílio certo noutra Comarca, ante a 

natureza itinerante da deprecata, encaminhe-se e informe a origem. Nada 

mais. É o que tenho a impulsionar. Não havendo manifestação no prazo de 

30 dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63645 Nr: 1436-51.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICLEDE MARIA MARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS VIEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS 

SANTOS - OAB:MT/22.466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Com o comprovante juntado aos autos, dê-se o devido 

cumprimento, servindo a presente de mandado e ao final alcançada a 

finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, com as cautelas 

legais, devolva a origem. Atentando ainda que, se o Sr(a). Oficial(a) 

certificar que o intimando possui domicílio certo noutra Comarca, ante a 

natureza itinerante da deprecata, encaminhe-se e informe a origem. Nada 

mais. É o que tenho a impulsionar. Não havendo manifestação no prazo de 

30 dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63588 Nr: 1398-39.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

DONEGAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Com o comprovante juntado aos autos, dê-se o devido 

cumprimento, servindo a presente de mandado e ao final alcançada a 

finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, com as cautelas 

legais, devolva a origem. Atentando ainda que, se o Sr(a). Oficial(a) 

certificar que o intimando possui domicílio certo noutra Comarca, ante a 

natureza itinerante da deprecata, encaminhe-se e informe a origem. Nada 

mais. É o que tenho a impulsionar. Não havendo manifestação no prazo de 

30 dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46757 Nr: 2266-56.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B3 COMERCIO DE GRÃOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 5.238, OSMAR SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 2.152-B, 

PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que não consta nos autos informação, quanto a pagamento, 

nomeação de bens a penhora ou embargos a execução, razão pela qual 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias informe se os executados 

citados efetuaram o pagamento ou não. Na hipótese de não ter ocorrido à 

quitação do débito, promovo a intimação da parte exequente, para 

requerer o que entender de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, 

quando deverá recolher a diligência do Oficial de Justiça para tanto 

acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de 

pagamento de diligência nos autos, ou custas processuais de envio de 

carta precatória se for o caso, a fim de que seja dado cumprimento ao ato 

penhora e avaliação de bens, além de apresentar a planilha de cálculo 

atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63453 Nr: 1312-68.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MOREIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albari Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joao Edmir de Lima Portela - 

OAB:14889 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Com o comprovante juntado aos autos, dê-se o devido 

cumprimento, servindo a presente de mandado e ao final alcançada a 

finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, com as cautelas 

legais, devolva a origem. Atentando ainda que, se o Sr(a). Oficial(a) 

certificar que o intimando possui domicílio certo noutra Comarca, ante a 

natureza itinerante da deprecata, encaminhe-se e informe a origem. Nada 

mais. É o que tenho a impulsionar. Não havendo manifestação no prazo de 

30 dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63569 Nr: 1383-70.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO LUIZ BORTOLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 
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Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Com o comprovante juntado aos autos, dê-se o devido 

cumprimento, servindo a presente de mandado e ao final alcançada a 

finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, com as cautelas 

legais, devolva a origem. Atentando ainda que, se o Sr(a). Oficial(a) 

certificar que o intimando possui domicílio certo noutra Comarca, ante a 

natureza itinerante da deprecata, encaminhe-se e informe a origem. Nada 

mais. É o que tenho a impulsionar. Não havendo manifestação no prazo de 

30 dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63715 Nr: 1485-92.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR DARCI PRZENDZIUK, SUSAN CRISTINA 

BASSO PRZENDZIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSHIKASU OKA, OLIANA DO PRADO OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:4130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Com o comprovante juntado aos autos, dê-se o devido 

cumprimento, servindo a presente de mandado e ao final alcançada a 

finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, com as cautelas 

legais, devolva a origem. Atentando ainda que, se o Sr(a). Oficial(a) 

certificar que o intimando possui domicílio certo noutra Comarca, ante a 

natureza itinerante da deprecata, encaminhe-se e informe a origem. Nada 

mais. É o que tenho a impulsionar. Não havendo manifestação no prazo de 

30 dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63686 Nr: 1466-86.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBERTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDO DA SILVA CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Nezzi - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Com o comprovante juntado aos autos, dê-se o devido 

cumprimento, servindo a presente de mandado e ao final alcançada a 

finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, com as cautelas 

legais, devolva a origem. Atentando ainda que, se o Sr(a). Oficial(a) 

certificar que o intimando possui domicílio certo noutra Comarca, ante a 

natureza itinerante da deprecata, encaminhe-se e informe a origem. Nada 

mais. É o que tenho a impulsionar. Não havendo manifestação no prazo de 

30 dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 47385 Nr: 213-68.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA PACHECO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel França Silva - OAB:MT 

17826A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Artur Denicoló - 

OAB:MT0018395O

 CERTIFICO que não consta nos autos informação, quanto a pagamento, 

nomeação de bens a penhora ou embargos a execução, razão pela qual 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias informe se os executados 

citados efetuaram o pagamento ou não. Na hipótese de não ter ocorrido à 

quitação do débito, promovo a intimação da parte exequente, para 

requerer o que entender de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, 

quando deverá recolher a diligência do Oficial de Justiça para tanto 

acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de 

pagamento de diligência nos autos, ou custas processuais de envio de 

carta precatória se for o caso, a fim de que seja dado cumprimento ao ato 

penhora e avaliação de bens, além de apresentar a planilha de cálculo 

atualizada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 49219 Nr: 1147-26.2015.811.0108

 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: Helmute Augusto Lawisch, Silvio Cesar Schantz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES RICARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Humberto Budoia - 

OAB:3339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago de Abreu Ferreira - 

OAB:OAB/MT 5928

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte embargada, por 

seu procurador, quanto à certificação do transito em julgado, para no 

prazo de 15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 48993 Nr: 1056-33.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elivaldo da Silva Crispim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios opostos pela 

autarquia requerida e, como consequência, MANTENHO na íntegra o 

veredicto anteriormente lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo 

para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo 

Civil].Proceda-se a intimação da autarquia requerida, mediante a estrita 

observância do conteúdo normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da 

CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente as 

contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil].Intimem-se.De 

Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 08 de junho de 2018.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 48167 Nr: 676-10.2015.811.0108

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequiel do Amaral Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 16035-A, Josiane Pilatti - OAB:SC 33611, Mauricio 

Vieira Serpa - OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:OAB/MT 15469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 

12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 676-10.2015.811.0108.

Considerando-se que a perícia médica foi realizada sem a prévia intimação 

da autarquia requerida, como forma de evitar futura alegação de nulidade 

processual e de assegurar o contraditório e a ampla defesa, DETERMINO a 

intimação do perito judicial para que, no prazo de 10 (dez) dias, responda 

os quesitos formulados pela requerida nas fls. 167/168 dos autos.

Da resposta aos quesitos, intimem-se as partes litigantes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem [art. 477, §1º do 

Código de Processo Civil].

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 08 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 16865 Nr: 46-66.2006.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Maria Zanon Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Tapurah, Tapurah-Previ 

- Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:MT 17.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 46-66.2006.811.0108.

Proceda-se à intimação dos requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, se manifestem sobre o laudo pericial [art. 477, §1º do 

Código de Processo Civil].

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifeste. Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 08 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 22624 Nr: 485-72.2009.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL MROZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO ARAUJO 

PEREIRA JUNIOR - OAB:OAB/PR 25930, Tâmili Kiara Beatezek 

Rodriguês - OAB:OAB/PR 41496

 Processo n.º 485-72.2009.811.0108.

Com efeito, segundo a norma de regência, a citação válida constitui 

pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido do 

processo [art. 239 do Código de Processo Civil/2015], incumbindo ao 

requerente o ônus processual de providenciar/promover a citação do réu 

[art. 240, § 2.º do Código de Processo Civil/2015]. Portanto, diante desta 

moldura, dado o indeferimento do benefício da assistência judiciária 

gratuita, considera-se que incumbe ao requerente promover as diligências 

necessárias à tradução da carta rogatória de citação e dos documentos 

indispensáveis ao seu cumprimento. INDEFIRO, portanto, o pedido de 

expedição da carta rogatória por intermédio do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Expeça-se carta rogatória de citação. Após, proceda-se à intimação do 

requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova a tradução da 

carta rogatória e dos documentos indispensáveis ao seu cumprimento, por 

tradutor juramentado/credenciado junto ao TJMT, em anexo. Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 08 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40135 Nr: 586-07.2012.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Felix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 586-07.2012.811.0108.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO promovida por BV Financeira 

S/A, posteriormente substituída por Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não-Padronizados PCG – Brasil Multicarteira, em que visa a 

busca e apreensão do veículo automotor objeto do contrato firmado entre 

as partes.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte exequente, devidamente intimada para promover o andamento 

do processo, quedou-se inerte. Por via de consequência, diante desta 

moldura, tomando-se em consideração que o andamento do processo está 

paralisado por período superior a um ano, por negligência e inércia da 

parte exequente, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de 

seu mérito, é medida que se impõe.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso II e § 

1.º do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito.

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da ação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 08 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52163 Nr: 639-46.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ CASARIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON LUIZ CASARIL, Cpf: 

63029588149, 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: 09/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de EDSON LUIZ CASARIL, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Infração por Omissão 

de Informações Econômico-Fiscais- GIPM e Descumprimento de Obrigação 

Trib Acessória - Registrado no CCF, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20148780/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/06/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 162.040,60
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000058-43.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON XAVIER DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000058-43.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

EDSON XAVIER DE MATOS ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: Impulsiono os autos para promover 

a intimação da parte autora, por seu procurador, para comparecer a 

audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 

31/07/2018 Hora: 13:40 , a se realizar na sede deste Juizado Especial da 

Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54286 Nr: 1080-67.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTRUDES ELIANE CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:341115

 Certifico e dou fé que a denunciada compareceu pessoalmente para 

assinar o termo de comparecimento, contudo, sem a presença de 

advogada - a qual não reside mais nesta cidade.

Certifico ainda que junto aos autos o atestado apresentado, o qual informa 

que esta em tratamento na cidade de Cafelândia/PR por tempo 

indeterminado, residindo na Rua Concórdia, nº 13, Bairro Central Santa 

Cruz, Cafelândia-PR, telefone nº (045) 99131-9705 e (66) 99966-2102, 

motivo pelo qual NÃO COSEGUIRÁ CUMPRIR OS ITENS 2,3 e 04, DAS 

CONDIÇÕES ESTIPULADAS ÀS FLS. 67, requerendo para tanto o 

cumprimento da assinatura na Cidade de Cafelândia/PR (Comarca de Nova 

Aurora-PR) ou fazer o comparecimento de 04 em 04 meses aqui nesta 

comarca.

Certifico, por fim, que impulsiono os autos para intimação da advogada 

dativa nomeada às fls. 46, para querendo manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39535 Nr: 609-56.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LANG, ANA MARIA LANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que devidamente intimado da decisão de fls.89, através 

do DJE nº 10189, publicado em 31.01.2018, a parte requerente deixou 

transcorrer IN ALBIS o prazo para se manifestar, sendo que o requerido 

manifestou em petição acostada às fls. 86-verso.

Certifico ainda que neste ato passo a intimar a parte Autora para que junte 

aos autos Procuração/substabelecimento, de acordo com a determinação 

em decisão a seguir transcrita: "(...)Ante a petição de fl. 87 e verso, 

junte-se aos autos a procuração/substabelecimento apresentado. Após, 

conclusos."

Publicado no DJE nº _____ em ___/___/____.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37641 Nr: 202-84.2010.811.0085

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS RODRIGUES DE FREITAS, TEREZINHA 

RODRIGUES DE FREITAS, FLORÊNCIO RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937 OAB/MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, JEAN 

CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 5.179- O, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 13969, TIAGO 

XAVIER DE PAULA - OAB:MT 15.969, VANA AMANCIO DA COSTA - 

OAB:18920-0, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 18.920

 Código 37641

CERTIDÃO

Certifico, eu, KARINE BEHRENS GAVARONE, Oficiala de Justiça lotada 

nesta Comarca, que, em cumprimento ao respeitável mandado de 

Intimação, de ordem do MM. Juiz Diretor do Fórum desta Comarca, 

Excelentíssimo Dr. Jean Paulo Leão Rufino, extraído dos autos em 

epígrafe, entre os dias 18.05.2018 e 18.06.2018, me desloquei ao 

endereço constante no mandado, e, lá estando, INTIMEI FLORÊNCIO 

RODRIGUES DE FREITAS e TEREZINHA RODRIGUES DE FREITAS, na 

pessoa de PAULO SÉRGIO ADÃO, procurador dos executados, conforme 

procuração anexa, acerca de todo o conteúdo do mandado, 

especialmente acerca do laudo de avalição de fl. 155, o qual, após as 

formalidades legais, exarou nota de ciência no verso do mandado.

Passo a cotar, portanto, as diligências no valor de R$ 230,70 (duzentos e 

trinta reais e setenta centavos), o qual deverá ser recolhido por intermédio 

do Sistema de Arrecadação de Diligências do TJMT, juntado a seguir o 

comprovante de pagamento da Guia nos autos em epígrafe.

Diante disso, cumprido o mandado em todos os seus termos, devolvo-o 

junto com esta à Central de Mandados, dentro do prazo legal, para as 

devidas providências.

Por ser expressão da verdade, assino e dou fé.

Terra Nova do Norte-MT, 19 de junho de 2018.

 Karine Behrens Gavarone

Oficiala de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33166 Nr: 665-65.2006.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO PEREIRA - ME, JOÃO 

PEREIRA DE SOUZA, EDEZIO FERREIRA DOS REIS, SENAIDE DE OLIVEIRA 

S. SOUZA, ELIZABETE ALVES DA S. REIS, ADIR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Certifico nos termos da Legislação Processual Vigente, que decorreu o 

prazo de Suspensão do processo, bem como da sentença acostada às 

fls. 124, IN ALBIS pelas partes.

Certifico ainda que neste ato passo a intimar a parte 

Exequente/Requerente acerca da Sentença acostada às fls 24-verso a 

seguir transcrito, para que se manifeste no prazo de b15 (quinze) dias 

sob pena de arquivamento: "(...)Considerando o decurso do prazo para 

cumprimento do acordo celebrado, manifeste-se a parte autora, no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento definitivo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário."

Publicado no DJE nº ______ em ___/___/___.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63853 Nr: 473-15.2018.811.0085
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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: MARIA DAS DORES DOS SANTOS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SANTOS BARBOSA - 

OAB:24.850 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e atento a tudo mais que dos autos consta, DEFIRO EM 

PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA, somente no que se refere ao tratamento 

especializado em ortopedia, para o fim de determinar que o MUNICÍPIO DE 

NOVA GUARITA/MT e ESTADO DE MATO GROSSO providenciem a 

requerente MARIA DAS DORES DOS SANTOS FONSECA, no prazo de 15 

(quinze) dias, a realização de avalição médica especializada em ortopedia, 

seja em hospital público ou em estabelecimento hospitalar privado 

conveniado ao SUS, bem como realizem todos os exames/tratamentos que 

se fizerem necessários que o caso requer, além e transporte, 

alimentação, estadia, às custas exclusiva dos requeridos, sob pena de 

eventual bloqueio de valores das contas públicas para das efetividade à 

tutela jurídica de urgência concedida. CITE-SE na forma requerida.Com a 

vinda aos autos de contestação, ou transcorrido o prazo in albis, de tudo 

certificado, INTIME-SE a autora para querendo impugná-la no prazo 

legal.Ciência ao Ministério Público.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 19 de junho de 2018.Jean Paulo 

Leão Rufino Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63409 Nr: 273-08.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR PEDRO BURATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 273-08.2018.811.0085 (Código 63409)

Requerente: Jair Pedro Burato

Requerido: Ympactus Comercial LTDA

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 13 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63829 Nr: 461-98.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI JONAS ORBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO LAZZAROTTO - 

OAB:24.841/ OAB-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 461-98.2018.811.0085 (Código 63829)

Vistos.

Considerando o aporte do laudo pericial de fls. 56/58, DETERMINO a 

expedição de ofício a Delegacia de Polícia Judiciária Civil desta urbe, para 

que manifeste-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do interesse na 

manutenção do veículo descrito nos autos, haja vista a persecução penal 

em trâmite.

Transcorrido o prazo in albis ou não havendo interesse na manutenção do 

veículo, DETERMINO, desde já, o cumprimento in totum, da decisão de fl. 

06.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 19 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-42.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MATOS PEREIRA DA SILVA (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 que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 09 de agosto de 2018, às 13h00min, no Fórum desta Comarca.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Ato

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA NOS CARGOS DE ESTAGIÁRIOS DO QUADRO DE 

PESSOAL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE 1º GRAU

RELAÇÃO DEFINITIVA 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 definitiva 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 
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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

Vila Bela da Ssª Trindade/MT, 19 de junho de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz Substituto e Diretor do Foro

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA NOS CARGOS DE ESTAGIÁRIOS DO QUADRO DE 

PESSOAL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE 1º GRAU

DA PROVA OBJETIVA

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, torna público o local de 

aplicação da prova objetiva, referente ao processo seletivo de cargos e 

formação de cadastro nos cargos de estagiários do quadro de pessoal da 

Justiça Estadual de 1° grau, na data constante neste edital, devendo o 

candidato observar os procedimentos a seguir estabelecidos para a 

verificação de seu local de realização da prova.

 1 A prova objetiva para os cargos de estagiários terão a duração de 03 

horas e serão aplicadas no dia 01 de julho de 2018, às 08 horas (horário 

oficial de Mato Grosso), nas dependências da Escola Estadual Verena 

Leite de Brito, Rua Municipal, s/n, Centro, Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT.

 2 É de exclusiva responsabilidade do candidato observar o horário de 

realização da prova.

 3 O candidato somente poderá realizar a prova no local designado neste 

documento.

4 O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com 

antecedência mínima de meia hora do horário fixado para o início da prova, 

munido de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material 

transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade 

original.

 5 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização da 

prova, for surpreendido portando: a) aparelhos eletrônicos, tais como: 

máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones 

celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3player 

ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, 

notebook, palmtop, Walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme de 

carro, etc.; b) relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor 

auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca texto e (ou) borracha; c) quaisquer 

acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro etc.; d) qualquer 

recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de água, suco, refrigerante e 

embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas 

etc.), que não seja fabricado com material transparente.

5.1 Recomenda-se que, no dia de realização das provas, o candidato não 

leve nenhum dos objetos citados no item 5.

 5.2 Os aplicadores não se responsabilizam por perdas ou extravios de 

objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização 

das provas nem por danos neles causados

6 O candidato deverá observar todas as instruções contidas no edital 

01/2018 e 014/2012/GSCP.

 Vila Bela da Ssª Trindade/MT, 19 de junho de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60748 Nr: 395-79.2017.811.0077

 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: Ana Sophia Araujo de Brito, Luiz Miguel Araujo de Brito, 

Jucilene Aparecida Barbosa de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Íris Filho Coelho de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59466 Nr: 49899-88.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elidivan Arriates de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervel Braga Francsco - 

OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8.834/MT

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59658 Nr: 50011-57.2016.811.0077

 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: FSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54508 Nr: 1020-21.2014.811.0077

 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: Graciele Poquiviqui da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinei Godoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 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: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B/MT
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 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27786 Nr: 471-84.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiras 3S Industrias e Comércio Ltda, Silvio 

da Silva Salazar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altivane Ramos Lacerda - 

OAB:2304 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado 

e por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de 

MADEIRAS 3S INDÚSTRIAS E COMÉRCIO LTDA e SILVIO DA SILVA 

SALAZAR, também qualificado, objetivando a execução do crédito 

estampado na Cédula de Crédito Industrial de fls. 10/11. A ação foi 

originalmente distribuída na Comarca de Cáceres/MT em 

09/02/1983........................................ Ante o exposto, julgo extinto o feito, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do Código 

de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição 

intercorrente.Custas pela exequente. P.R.I. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50856 Nr: 679-63.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Silva do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Vistos, etc.

Considerando que os cartórios de registros civis desta comarca e da 

comarca de Pontes e Lacerda/MT informarem não haver certidão de óbito 

em nome do acusado, em consulta ao sítio do TJ/MT, constata-se dos 

autos/cód: 146267, do juízo da 3ª vara criminal da comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, que a genitora do acusado informou que o acusado faleceu 

nesta comarca em janeiro de 2017.

Sendo, DETERMINO a expedição de carta precatória ao juízo da comarca 

de Pontes e Lacerda/MT, para proceder à intimação de Francisca Maria da 

Silva, a fim de que esta encaminhe cópia ou 2ª via da certidão de óbito do 

réu Cleberson Silva do Carmo, a qual poderá ser localizada na Rua 

Florispina Azambuja, n° 10 (endereço extraído dos autos/cód: 62664 – 

vara única de Matupá/MT).

Ainda, solicite informações ao Cartório Eleitoral, a respeito de registro de 

óbito do denunciado naquele órgão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61208 Nr: 629-61.2017.811.0077

 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: Larissa Cristine Darin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Silas de Padua Alves - 

OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a genitora não declarou as razões para desistência da 

ação, acolho o parecer ministerial de fls. 14/15 e indefiro o pedido de fls. 

12

Intime-se a genitora, na pessoa de seus advogados, por publicação no 

DJE, para declinar, no prazo de 05 dias, o motivo da desistência da ação.

Após, conclusos para análise do pedido de nomeação de curador 

especial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 12053 Nr: 454-58.2003.811.0077

 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: O Município de Vila Bela da Ss. Trindade/MT, Joel 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Otani Nepomuceno, Jacob André 

Bringsken

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8.834/MT, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 Vistos.

Cumpra-se determinação anterior, intimado o exequente para que se 

manifeste em 48 horas, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50060 Nr: 1429-02.2011.811.0077

 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: Edileusa Barros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para requerer o cumprimento de sentença no prazo 

legal, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61312 Nr: 672-95.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeria Juliano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramao Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Compulsando estes autos, bem como os de cód. 61554, verifico que há a 

ocorrência do instituto da litispendência e da coisa julgada, tendo em vista 

que já foi proferida sentença de mérito naqueles autos, conforme 

levantado pela autora às fls. 61312.

A aplicação da litispendência e da coisa julgada se dá nos termos do art. 

485, V, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito, in verbis:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI 

e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o 

trânsito em julgado."

Assim, verificando na hipótese dos autos ação com pedido idêntico ao de 

outro já sentenciado, impõe-se reconhecer a circunstância 

jurídico-processual da litispendência e da coisa julgada, motivo pelo qual 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, V, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C. Após, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51635 Nr: 1476-39.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Oliveira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para requerer o cumprimento de sentença no prazo 

legal, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50156 Nr: 1528-69.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Massay Cambará

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a concordância das partes, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGANDO 

os cálculos de fls. 107.

P.R.I. Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

Expeça-se RPV/precatório, conforme o valor do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64664 Nr: 693-37.2018.811.0077

 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: Santa Charupa Tomicha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inácio Tomicha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Redistribua-se a ação para a Direção do Foro, retificando-se a autuação 

na capa dos autos.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

Trata-se de AÇÃO DE REGISTRO TARDIO de ÓBITO de INACIO TOMICHA.

Considerando se tratar de área de fronteira, cujas serventias 

extrajudiciais são relativamente recentes, determino a expedição de ofício 

aos Cartórios de Registro Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade, 

Comodoro, Pontes e Lacerda, Porto Esperidião e Cáceres, para que 

informem quanto à existência de registro de ÓBITO do interessado.

No ofício deverá constar todos os dados pessoais do interessado, 

sobretudo nome dos genitores e datas aproximadas do nascimento/óbito, 

conforme o caso.

Com as respostas dos Ofícios, voltem conclusos para designar audiência 

de instrução para oitivas das testemunhas.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64634 Nr: 683-90.2018.811.0077

 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: Ronailda Sucore

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielly Shirley Gomes de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

Analisando a petição inicial e documentos, verifico que é evidente o direito 

do autor, e por isso defiro a expedição de MANDADO DE PAGAMENTO, 

com prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% (cinco) por cento do valor da causa.

Conste no mandado que o réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo.

Conste, ainda, que, neste prazo o réu poderá ofertar embargos (art. 702 

do CPC), e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou a oposição 

de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59734 Nr: 50112-94.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Cristina Barbato da 

Silva - OAB:9.504

 Vistos.

Desentranhe-se o ofício e documentos de fls. 308/337, por não guardar 

qualquer conexão com o presente feito, devendo ser juntados nos 

respectivos autos da ação correspondente (cód. 59705).

Indefiro o efeito suspensivo aos embargos de declaração de fls. 386/400, 

vez que não há risco de que a produção imediata dos efeitos da decisão 

cause dano grave ou de difícil reparação ao embargante (art. 1.026, § 1.º 

do CPC).

Ao embargado para que se manifeste no prazo legal.

Outrossim, defiro o pedido de fls. 338/340.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59720 Nr: 50084-29.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Alves Tome

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014-0

 Vistos.

Antes de proferir decisão de saneamento e organização do processo, 

determino a intimação do requerido para juntar, no prazo de 15 dias, a 

complementação da contestação (conclusão/pedidos) apresentada às fls. 

154/168, sob pena de prosseguimento do feito no estado em que se 

encontra, vez que, compulsando os autos, bem como os Sistemas Apolo e 

PEA, a referida peça processual se encontra incompleta.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31559 Nr: 859-16.2011.811.0077

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Ferracini Guimarães, Alex de Oliveira Guimarães, 

Cristiane Santiago Pereira Matias Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas de Souza Sanches, Carla Adriana 

Sabino Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonino Moura Borges - 

OAB:22331/SP, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11.802/MT, 
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FERNANDA TAVARES CALAZANS - OAB:11802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3.008-A, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754

 Vistos.

Defiro o pedido de dilação de prazo de fls. 363/366, devendo a parte 

autora ser intimada para apresentação da planta georreferenciada do 

imóvel e cadeia dominial completa, ante o lapso de tempo transcorrido 

desde a data do pedido.

Após, atenda-se ao requerimento feito pelo INTERMAT/MT às fls. 350/351.

Defiro ainda o pedido de fls. 396/397.

Após a juntada das informações do INTERMAT, dê-se vistas à PGE para 

que se manifeste.

Intimem-se pessoalmente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64665 Nr: 694-22.2018.811.0077

 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: Edinalva de Almeida Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCERJA - Junta Comercial do Estado do Rio 

de Janeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Defiro os benefícios da justiça gratuita.

2 - Considerando que neste tipo de ação não há possiblidade de acordo 

em audiência de conciliação, cite-se no endereço mencionado na inicial, 

com as advertências legais.

3 - Postergo a análise do pedido liminar para após a apresentação da 

contestação pela requerida, ante a necessidade de se analisar maiores 

elementos probatórios.

4 - Oferecida a contestação, dê-se vistas ao requerente para impugnação 

no prazo legal.

5 - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61618 Nr: 810-62.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo do Carmo de Oliveira, Eldon Bispo de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison de Oliveira Souza 

Junior - OAB:18255-B, Mauro Paschoal Crema - OAB:19499-O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista ao Advogado do Réu 

Ronaldo do Carmo de Oliveira para, no prazo legal, apresentar Defesa 

Prévia, em conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56732 Nr: 661-37.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleunoir Gonçalves de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de executivo de pena do recuperando CLEUNOIR GONÇALVES 

DE PEULA, condenado à pena de 08 (oito) anos e 06(seis) meses de 

reclusão e 850 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do 

crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

À fl. 159, o Ministério Público pugnou pela remição de pena por trabalho de 

planilha 137.

É o breve relato. Decido.

Da análise dos autos, verifico que a remição referente aos dias 

trabalhados deve ser concedido.

Considerando a certificação de que o apenado no período de 

novembro/2016 a novembro/2017 (fl. 137), trabalhou, observando-se a 

carga horária regular, o montante de 272 (duzentos e setenta e dois) dias, 

DECLARO a remição dos dias trabalhados.

O cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada três dias 

trabalhados, de modo a conferir-lhe o direito de ver subtraídos do total 

global de sua pena 91 (noventa e um) dias, nos termos do art. 66, inciso III, 

alínea “c”, c/c art. 126, ambos da Lei nº 7.210/1984(Lei de Execução 

Penal), a serem descontados da pena do recuperando CLEUNOIR 

GONÇALVES DE PAULA.

Nesta data procedi à atualização do cálculo da pena, via sistema MGP 

(anexo).

Intime-se o patrono do réu.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após manifestações das partes, voltem os autos conclusos para 

homologação do cálculo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 23373 Nr: 1393-67.2005.811.0077

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alex de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de processo de unificação de pena do recuperando MARCELO 

ALEX DE SOUZA, cumprindo pena de 27 anos, 08 meses de reclusão, em 

regime fechado (cálculo de pena de fl. 767).

A Defesa pleiteou a remição de pena por trabalho e estudo às fls. 

801/802, conforme planilhas de fl. 803/876, o que foi opinado favorável 

pelo Ministério Público à fl. 879 quanto à remição por trabalho, pugnando 

por vista dos autos após a juntada do certificado de frequência escolar do 

recuperando.

À fl. 880/881, a defesa do recuperando juntou aos autos os atestados de 

frequência escolar às fls. 883/884, bem como planilha de remição por 

trabalho à fl. 885.

É o breve relato. Decido.

Da análise dos autos, verifico que a remição referente aos dias 

trabalhados deve ser concedido.

Considerando a certificação de que o apenado no período de 

dezembro/2017 a março de/2018 (fl. 803), trabalhou, observando-se a 

carga horária regular, o montante de 92 (noventa e dois) dias, bem como 

trabalhou o período de abril/2018 a maio/2018, o montante de 51 

(cinquenta e um) dias, DECLARO a remição dos dias trabalhados.

O cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada três dias 

trabalhados, de modo a conferir-lhe o direito de ver subtraídos do total 

global de sua pena 48 (quarenta e oito) dias, nos termos do art. 66, inciso 

III, alínea “c”, c/c art. 126, ambos da Lei nº 7.210/1984(Lei de Execução 

Penal), a serem descontados da pena do recuperando MARCELO ALEX 

DE SOUZA.

Nesta data procedi à atualização do cálculo da pena, via sistema MGP 

(anexo).

Por fim, considerando que o Ministério Público pugnou por vista dos autos 

após a juntada dos atestados de frequencia escolar, antes de decidir 

sobre o pedido de remição de pena por estudo, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para análise, bem como para se manifestar quanto ao 

cálculo de pena, na sequencia vista à defesa do recuperando.

Após manifestações das partes, voltem os autos conclusos para 

homologação do cálculo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54313 Nr: 876-47.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius da Cruz Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMÃO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 DESPACHO
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Vistos, etc.

Cumpra-se a última determinação do despacho de fls. 257/258.

Diante do teor do documento de fls. 277, bem como diante da suspensão 

das atividades do Núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca, por meio 

da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio a Dra. Graciele Cristina Romero 

Munhoz, OAB/MT nº 20748-O, para patrocinar a defesa do réu nos autos.

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.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56919 Nr: 747-08.2015.811.0077

 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: Corina Maciel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se v. acórdão, oficiando-se ao INSS para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias.

Intime-se o exequente para requerer o cumprimento de sentença no prazo 

legal, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59538 Nr: 49939-70.2016.811.0077

 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: Rosangela Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aretusa Aparecida Francisca 

Moreira - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Foi corrigido, nesta data, o erro no lançamento da última determinação, a 

qual deverá ser cumprida em sua integralidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61623 Nr: 814-02.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José de Fátima Cristo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a concordância das partes, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil, HOMOLOGANDO 

os cálculos de fls. 193.

P.R.I. Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

Expeça-se RPV/precatório, conforme o valor do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 3737 Nr: 323-83.2003.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Matos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:MT/3.498-A

 Outrossim, havendo arma/munições apreendidas nos autos e até o 

momento não houve pedido de restituição, desde já DETERMINO a remessa 

do armamento/munições ao Comando do Exército, para destruição ou 

doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na 

forma do art. 25 da Lei 10.826/2003, regulamentado pelo art. 65 do 

Decreto 5.123/2004,  na redação dada pelo Decreto 

8.938/2016.Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, 

certificando-se nos autos.Por fim, havendo fiança recolhida, intime-se o 

acusado, por edital, para, em 15 (quinze) dias, requerer a devolução sob 

pena de perdimento, informando dados bancários para expedição de 

alvará para levantamento do valor. Não havendo requerimento de 

restituição, declaro, desde já, o perdimento da fiança recolhida em favor 

do conselho da comunidade.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61021 Nr: 544-75.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monik Assad de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Márcio Pinherinho 

Pinheiro - OAB:3.705 MT

 DESPACHO

Vistos.

Diante do teor da certidão retro, designo o dia 13/07/2018, às 14h00min 

para audiência de instrução em que será ouvida a testemunha Tânia de 

Souza Alvarenga.

Intimem-se as partes a testemunhas.

Cumpra-se.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65103 Nr: 670-36.2006.811.0102

 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: SAMINI TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ DIESEL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO 

DE VEÍCULOS LTDA, DAIMLERCHYRSLER DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN WAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, CAROLINA SOARES DE SOUZA - OAB:2653, DILMAR DE 

ARRUDA CAMPOS - OAB:8195-A/MT, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208972, VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS - 

OAB:3.665-A

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAREM EM RELAÇÃO A CERTIDÃO DE FLS. 800, BEM COMO 

REQUEREREM O QUE DE DIREITO, SE NECESSÁRIO FOR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115156 Nr: 869-72.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS FRANZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.869-72.2017.811.0102
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Código n. 115156

Vistos.

Ciente do acordão do e. Tribunal de Justiça, que abrandou o regime inicial 

do cumprimento da pena para o semiaberto, com fundamento na sumula 

269 do STJ (ref. 158), determino que EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA 

em favor do réu MATEUS FRAZEN, devendo o mesmo ser colocado em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA/CARTA 

PRECATÓRIA.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 19 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70631 Nr: 884-85.2010.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLUMA SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, NAYARA PAULINA FERNADES ROSA - OAB:113.090 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRÉ LUIZ ALVES, Cpf: 80547710100, 

Rg: 22336961, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 19.902,41 (Dezenove 

mil e novecentos e dois reais e quarenta e um centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: O requerente forneceu mercadorias ao requerido, tendo 

este não cumprido com a sua obrigação de pagar o débito.

Despacho/Decisão: Autos nº: 884-85.2010.811.0102 Código n°: 

70631Vistos, etc.A citação por edital somente pode ser concretizada 

quando a parte esgotar todos os meios possíveis para localização do 

acusado.In casu¸ a primeira tentativa de localização do requerido restou 

infrutífera (conforme se vê às fls. 66; 90-v; 105), não tendo ainda sido 

localizado no único endereço encontrado em seu nome (fls. 110 e 114), 

estando, portanto, em lugar incerto e não sabido. Assim, DEFIRO o pleito 

de fl. 117, a fim de que se proceda à citação editalícia do requerido, no 

prazo legal.Decorrido o prazo do edital, não havendo manifestação do 

requerido, voltem-me os autos conclusos para deliberação.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Vera-MT, 24 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 19 de junho de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69207 Nr: 634-86.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISNAU APARECIDO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO LUIZ MARCHIORO, Cpf: 

85130621115, Rg: 1242884, brasileiro(a), casado(a), agricultor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Execução de título

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$0,00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102734 Nr: 633-28.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): marcelo calgaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA 

- OAB:17585/O

 Intimar a Advogada do requerido para que, no prazo legal, junte aos autos 

a procuração que não acompanhou a petição de fl. 142 e 142V.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000053-39.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR MAGALHAES ANTUNES JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE TACONI BOLONHEZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo: 1000053-39.2018.8.11.0102. 

Requerente: Acir Magalhaes Antunes Junior Requerido: Nilce Taconi 

Bolonhezi Vistos, etc. Devidamente comprovado o depósito prévio e 

diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura 

existentes, ou restando negativas as diligências de localização daqueles a 

serem intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 

20 de junho de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108761 Nr: 125-14.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR, JOAQUIM ADEMIR VIEIRA DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAQUIM ADEMIR VIEIRA DA CUNHA, Rg: 

88995414, Filiação: Quintanilio Vieira da Cunha e de Casemira da Cunha, 

data de nascimento: 04/06/1974, brasileiro(a), natural de Salto do 

Lontra-PR, divorciado(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Incurso no art.139, caput, na forma do art. 141, III, 

ambos do Código Penal.

Despacho: Autos n.125-14.2016.811.0102Código n. 108761Vistos, 

etc.DEFIRO o pedido de fl. 42.Desse modo considerando que a presente 

ação penal tramita pelo rito dos Juizados Especiais, o qual não comporta a 

citação editalícia, e não sendo encontrado o réu nas tentativas de 

intimação para oferecimento da proposta de transação penal, impõe-se a 

conversão deste feito para o rito comum ordinário, na forma do art. 66, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995.Assim, CONVERTO o rito para o 

procedimento comum ordinário.Desde logo, RECEBO a denúncia, nos 

termos que foi posta em Juízo, vez que estão presentes os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal.Nos termos do artigo 396 do Código 

de Processo Penal, com redação alterada pela Lei nº 11.719/2008, 

CITE-SE o acusado por EDITAL, nos termos do artigo 361 do Código de 

Processo Penal, com prazo de 15 dias, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta, 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de 

praxe (Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), e alimente-se o banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), nos termos 

da CNGC, CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Decorrido o 

prazo do edital, não havendo manifestação do acusado, DÊ-SE vista dos 

autos ao Ministério Público.CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Vera/MT, 24 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 19 de junho de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107301 Nr: 1140-52.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANISIO VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A, CICERO AUGUSTO SANDRI - OAB:11912/B

 Certifico e dou fé, que impulsiono estes autos com a finalidade de 

INTIMAR o advogado do réu para, no prazo legal, comprovar o pagamento 

das parcelas referente à transação penal.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

PORTARIA nº 108/2018 
 

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 AGOSTO 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 DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 

Período: Dias 1º, 2 e 3 de AGOSTO 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: 

1º.8.18   à   3.8.18 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de Justiça: ANTONIO CÉSAR SANTOS  

Fone: (66) 99988-5445 Período: 

1º.8.18   à   3.8.18 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 4 e 5 de AGOSTO de 2018 
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Juiz (a): ALEXANDRE MEINBERG CEROY 
Juiz da 1ª Vara da Comarca de Água Boa - MT 
Telefones: (66) 3468-1694 e (66) 99925-9622 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: De 6 a 10 de AGOSTO 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): 

 
AMANDA DO VALLE CARNEIRO 
Fone: (66) 99618-6600 

Período: 

3.8.18   à   10.8.18 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de Justiça: SIRLENE APARECIDA SILVA 

Fone: (66) 99205-5020 Período: 

3.8.18   à   10.8.18 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 11 e 12 de AGOSTO de 2018 

Juiz (a): ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 
Juiz da 2ª Vara da Comarca de Canarana - MT 
Telefones: (66) 3478-1555 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: De 13 a 17 de AGOSTO 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): 

 
ANA CARLA DE CASTRO PENTEADO 
Fone: (66) 99635-3887                           
                            

Período: 

10.8.18   à   17.8.18 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de Justiça: WALDECY FRANCISCO DA SILVA 

Fones: (66) 99912-7563 Período: 

10.8.18   à   17.8.18 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 18 e 19 de AGOSTO de 2018 
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Juiz (a): JEAN LOUIS MAIA DIAS 
Juiz da 3ª Vara da Comarca de Água Boa - MT 
Telefones: (66) 3468-1694 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: De 20 a 24 de AGOSTO 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): 

JOYCE OLIVEIRA MENDONÇA 
Fone: (66) 99633-3888 e 98122-2387 Período: 

17.8.18   à   24.8.18 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de Justiça: ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA  

Fone: (66) 99215-3148 e 98401-4453 Período: 

17.8.18   à   24.8.18 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 25 e 26 de AGOSTO de 2018 

Juiz (a): LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 
Juíza da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina - MT 
Telefones: (66) 3438-1305 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: De 27 a 31 de AGOSTO 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): 

MARCOS VINÍCIUS SANTOS RODRIGUES 
Fone: (66) 99201-0187 Período: 

24.8.18   à   31.8.18 

Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de Justiça: BAZELICE XAVIER MENDES 

Fone: (66) 99226-1365 Período: 

24.8.18   à   31.8.18 
 
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, 
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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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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SORRISO 
 

EDITAL Nº 04/2018 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Anderson Candiotto – 

Juiz de Direito Coordenador da Justiça Comunitária da 

Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e, em conformidade com a Lei Estadual 

nº 8.161, publicada no Diário Oficial em 14 de julho de 

2004, na  Lei Estadual nº 10.283, publicada no Dário 

Oficial nº 26.550, em 09 de junho de 2015,  Edital n° 

06/2018, disponibilizado no DJE 10189, em 30/01/2018  e 

Edital n.º 25/2018/JC/PRES, de 27/03/2018, disponibilizado 

no DJE n.º 10227/2018, em 24/04/2018, concernente a 

abertura de Processo de Seleção para Recrutamento de 

Agente Comunitário de Justiça e Cidadania, da Comarca de 

Sorriso/MT, torna público o gabarito da prova objetiva:  

 

         A       B      C      D  

01  X      

02 X       

03 X       

04 X       

 

Observação: 
 

1. O candidato que pretender interpor recurso em relação ao Gabarito da prova deverá 

apresentá-lo, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do presente edital. 

2. Os recursos deverão ser dirigidos ao Juiz de Direito Coordenador da Justiça 

Comunitária da Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, e protocolados no Cejusc 

do Fórum da Comarca de Sorriso/MT, das 09h às 12h; 

3. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido; 

4. Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além 

do previsto; 

5. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as 

provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial. 

6. Se do exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a 

pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem 

recorrido; 

7. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou 

de gabarito oficial definitivo. 

  

Sorriso/MT, 07 de junho de 2018. 

 

 

Anderson Candiotto 

Juiz de Direito Coordenador da Justiça Comunitária  
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ESTADO DE MATO GROSSOO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE GUARANTÂ DO NORTE 
 

 
EDITAL Nº. 05/2018/DF 

 
 

O EXMO. SENHOR DIEGO HARTMANN, MM. Juiz Direito da Vara Única e Diretor do Foro 
da Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e, 

 
Considerando a decisão proferida no CIA –0714891-08.2018.8.11.0087, a qual autorizou a 
Comarca de Guarantã do Norte a realizar novo Processo Seletivo para Credenciamento de 
Conciliador, e, em conformidade com o disposto no Edital nº. 006/2011/PRES, bem como os 
termos do Provimento nº. 040/2008/CM, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, etc..., 

 
Tornar público abertura de Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliadores do 
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Guarantã do Norte/MT. 

 
O Processo Seletivo será regido de acordo com o Edital           n. 006/2011/PRES, de 16/05/2011, 
disponibilizado no DJE – Diário da Justiça Eletrônico nº. 83571 de 18/05/2011, bem como nos 
termos do Provimento nº. 040/2008/CM. 

  
As inscrições serão gratuitas e recebidas exclusivamente na Coordenadoria Administrativa do 
Fórum da Comarca de Guarantã do Norte, sito à          Av. Guarantã do Norte, nº. 1255, Bairro 
Cidade Nova, no período de 20/06/2018 a 10/07/2018, no horário das 13h00min às 19h00min, 
juntamente com uma foto 3x4 e a cópia do documento de identidade, onde lhe será entregue o 
respectivo comprovante de inscrição. 

 
Serão aceitas inscrições de candidatos que possuam curso de Bacharel em Direito ou acadêmico de 
Direito, regularmente matriculado em Universidade ou Faculdade Pública ou Particular, com curso 
autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação, a partir do 3º ano ou 5º semestre, conforme 
previsto no Provimento           nº. 40/2008/CM, Artigo 3º, parágrafo único. 

 
Será permitida a inscrição por procuração pública ou particular, com o reconhecimento público de 
autenticidade da assinatura, mediante entrega do respectivo mandato, acompanhado de cópia 
autenticada do documento de identidade do candidato, e apresentação da carteira de identidade do 
procurador. 

 
• DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO 

De acordo com o que determina o estabelecido na Lei n. 9.099/95, na Lei Complementar Estadual 
n. 270/2007, e no Provimento n.º 040/2008-CM, de 19.11.2008, no ato do credenciamento os 
candidatos deverão atender as seguintes exigências:  
 
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo 
de direitos políticos, nos termos do artigo 12, §1º, da Constituição da República Federativa do 
Brasil; 
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 
c) Ser bacharel ou acadêmico de Direito, regularmente matriculado em Universidade ou Faculdade 
Pública ou Particular, com curso autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação, a partir 
do 3.º ano ou 5.º semestre; 
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ANEXO I 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO PARA O CREDENCIAMENTO DE 

CONCILIADOR (A) 
 
INSCRIÇÃO N.º    Data do Recebimento: 

Nome do Candidato: 

Identidade: Órgão Expedidor: Data de Expedição CPF: 

Título de Eleitor: Zona Seção 

PIS/PASEP/NIT 

Data de Nascimento: Estado Civil: Sexo: M (     ) F (     )  Canhoto (    )       Destro (    ) 

Filiação: 

Endereço Residencial: 

 

Telefone Residencial Telefone Celular 

email: 

Grau de Instrução:  

Instituição em que concluiu ou está cursando graduação: 

Data de conclusão do curso: Cidade: UF: 

Local de Trabalho: 

Endereço: 

Telefone: 

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na função de Conciliador 
(a) do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Guarantã do Norte-MT, exigido pelo Edital          
nº 006/2011/PRES e a elas me sujeito integralmente. 
 
 
 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

 
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADOR(A) 

 
Inscrição nº:  
 
 
Nome do Candidato: 
________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Guarantã do Norte-MT, ______/______/ 2016. 
 
 
 

____________________________________ 
assinatura do responsável pela inscrição 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  
 

NOME DO CANDIDATO (A): 
 
 
 

CPF: RG: CÔNJUGE: 
 
 
 

  

 
PAI: MÃE: 

 
 
 

 

 
COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 
 
 
 
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR 
AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE 
OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO?  
 
 (      )SIM                                             (      )NÃO  
 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 
PARENTESCO SETOR 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL 
E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS 
ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 
DATA ASSINATURA 
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ANEXO III 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES DAS 
VARAS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão Nominal e Verbal. 
Pronomes: emprego de formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos 
verbais. Vozes do Verbo. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência de crase. Pontuação. 
 
2. DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. Princípios 
Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Dos 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais. Mandado de Segurança. 
Habeas Corpus. Recurso Extraordinário. 
 
3. DIREITO CIVIL: Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos jurídicos. Dos 
atos ilícitos. Direito das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – classificação, aquisição, 
efeitos, perda e proteção possessória; da propriedade móvel e imóvel – da aquisição, 
usucapião, direitos de vizinhança, perda da propriedade móvel e imóvel) Prescrição e 
Decadência. Direito do Consumidor. Lei  8.078/90 (CDC). 
 
4. PROCESSO CIVIL: Condições da Ação. Pressupostos processuais. Audiência. 
Conciliação. Instrução e Julgamento. Provas. Depoimento Pessoal. Confissão. Exibição de 
Documento ou Coisa. Prova Documental. Prova Testemunhal.  
 
5. DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime. Das penas, das espécies de penas. 
Tipos Penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções. Trânsito. Ambientais. Da 
Aplicação da Pena. Execução Penal. Código do Consumidor (penas). Lei do Porte de Arma. 
Conversão da Pena de Prestação de Serviço à Comunidade em Privativa de Liberdade. 
 
6. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do Inquérito Policial. Da Ação 
Penal. Da Competência. Da Prova. Da Citação e Intimações e da Sentença. 
 
7. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Lei 9.099/95 e 10.259/01. Lei Estadual 6.176/03. 
Resoluções e provimentos específicos aos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 
Enunciados Nacionais e Estaduais. 
 
8. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N.º 4.964/85 (COJE) - LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 270/2007 DE 02 DE ABRIL DE 2007 (Institui nos Juizados 
Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo e o Conciliador, como Auxiliares da Justiça 
e dá outras providências) - REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO - REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS 
ESTADUAIS - REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS - LEI ORDINÁRIA Nº 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001 (Dispõe sobre a 
instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal) - LEI 
ORDINÁRIA Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 (Institui o Código de Trânsito 
Brasileiro) - LEI ORDINÁRIA Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 (Dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 6.938, DE 31 DE 
AGOSTO DE 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 
9.605, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1998 (Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências) - LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 38, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995 (Dispõe sobre o 
Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências). 
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d) Ter idade mínima de 18 anos; 
e) Não possuir antecedentes criminais;  
f) Não ter processo em andamento no Juizado Especial da Comarca onde pretenda exercer a função; 
g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias; 
h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade associativa. 
i) Quando devidamente justificada a situação de excepcionalidade da Comarca ou termo dela, bem 
como do risco de comprometimento ou necessidade do serviço judiciário, poderá ser dispensado o 
requisito do item c. 

 
• DA PROVA 

O Processo Seletivo será realizado em duas etapas, mediante aplicação de prova objetiva que 
conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, tendo cada uma 05 (cinco) alternativas de 
respostas, das quais apenas uma será considerada correta.   
A segunda etapa será constituída de uma redação sobre um tema do conhecimento específico dos 
conteúdos programáticos constantes no Anexo III. A pontuação máxima da redação será de 10 
pontos.   
Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, lhe sendo atribuída notas de 
0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
A nota final será apurada pela média das notas obtidas nas provas objetivas e escrita. 
As provas Objetiva e Discursiva serão aplicadas em dia e local a ser divulgado pelo Juiz 
responsável pela execução do Processo Seletivo, da Comarca. 
As questões da Prova Objetiva abordarão as seguintes áreas de conhecimento: 
 

Questões/Tipo Área de Conhecimento 
 
 
 
Objetiva 
 

Língua Portuguesa 
Direito Constitucional 
Direito Civil 
Direito Processual Civil 
Direito Penal 
Direito Processual Penal 
Lei dos Juizados Especiais 
Legislação Específica 

 
As Provas Objetiva e Discursiva terão duração de 5 (cinco) horas, no máximo. 
 
Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, comunicados, resultados e 
homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum, e/ ou no site do Tribunal de Justiça 
www.tjmt.jus.br e/ ou publicados no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 
Guarantã do Norte (MT), 18 de junho de 2018. 

 
 
 
 
DIEGO HARTMANN 
Juiz de Direito e Diretor do Foro  
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